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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ» 

 
Постановка проблеми. У процесі сільськогосподарського виробництва між суб’єктами 

господарювання встановлюються певні економічні відносини, що за своєю суттю є сукупністю різних 
елементів ринкової економіки. В умовах сьогодення сільське господарство, як і національна економіка, 
розвивається під дією об’єктивних законів ринку, що обумовлює розгляд організаційно-економічних 
чинників впливу на їхнє формування. Розкриваючи економічну сутність організаційно-економічного 
забезпечення, важливо зазначити, що воно виступає як конкретний прояв більш широкого і 
багатогранного соціально-економічного явища – економічного механізму забезпечення 
відтворювального процесу, який у процесі свого формування охоплює такі аспекти: налагодження 
економічних зв’язків; вдосконалення форм організації праці; методів управління; ефективне 
використання важелів товарно-грошових відносин; оптимізація використання чинників виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань теорії, методології і практики 
організаційно-економічного механізму функціонування аграрного сектора присвячені праці науковців: 
В. Я. Амбросова, В. І. Бойка, П. І. Гайдуцького, Ю. Я. Лузана, Ю. О. Лупенка, М. Й. Маліка, 
В. Я. Месель-Веселяка, М. К. Пархомця, П. Т. Саблука, О. В. Скидана, А. М. Стельмащука та ін. Проте 
у теоретичному та методологічному аспектах залишаються недостатньо вивченими виробничо-
господарські відносини у взаємозв’язку з наявними ресурсами, потенціалом і новітніми технологіями.  

Постановка завдання. Метою статті є розгляд і вивчення особливостей організаційно-
економічного механізму розвитку аграрного сектора, що є важливим методологічним завданням і 
результатом наукового узагальнення виробничо-господарської практики.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування ефективного розвитку аграрного 
сектору, адаптованого до сучасних ринкових умов, неможливе без дії певного механізму, скерованого 
на забезпечення збалансованого і стабільного розвитку сільського господарства, який би відповідав 
на сучасні виклики. Розвиток аграрного бізнесу об’єктивно зумовлений необхідністю забезпечення 
єдності та безперервності взаємопов’язаних етапів виробництва, переробки сільськогосподарської 
продукції і доведення її до споживачів агропродовольчого ринку. Аграрний сектор дає змогу створити 
організаційно-економічні умови, що забезпечують ефективне функціонування суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва, переробки та агропродовольчого ринку, нарощування обсягів 
продовольства на основі регулювання процесів взаємної зацікавленості товаровиробників у 
збільшенні продовольчих ресурсів країни й її експортного потенціалу. Взаємодія між організаційними 
структурами –суб’єктами господарювання і органами управління – реалізується за допомогою 
організаційно-економічного механізму, який здійснюється через регулювання цін, тарифів, митних 
ставок, фінансово-кредитну, податкову та страхову політику держави. 

Так, І. В. Сідельникова з метою підвищення конкурентоздатності вітчизняного аграрного сектору 
пропонує запровадити механізм регулювання економічних відносин, який би базувався на таких 
принципах: 
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– створення однакових умов діяльності суб’єктів господарювання в економіці країни на основі 
запровадження показника середньої норми прибутку для регулювання рівня цін на 
сільськогосподарську продукцію; 

– вирішення питання ринку землі, яке би дало можливість отримувати сільськогосподарським 
товаровиробникам належну їм земельну ренту; 

– створення державних резервів, упорядкування державних замовлень, регіональних 
закупівель, налагодження організованої роботи ринків сільськогосподарської продукції; 

– державний контроль за доходами сільськогосподарських товаровиробників, корегування 
ринковими, ресурсними, ціновими, фінансовими, кредитними та іншими доступними важелями впливу 
прибутків агровиробників з метою досягнення справедливої їх паритетності порівняно з іншими 
галузями економіки [1, с. 173–174]. 

Дослідження організаційно-економічного механізму зумовлює використання методології 
системного підходу. За основу системного підходу взято принцип, згідно з яким складні явища 
об’єктивної реальності розглядаються як цілісні феномени, утворені особливими механізмами зв’язку і 
функціонування складових їх частин. Перевага системного підходу полягає в тому, що він потребує 
максимально можливого врахування всіх аспектів проблеми в їх взаємозв’язку та цілісності, виділення 
головного і істотного, визначення характеру і спрямованості зв’язків між структурними складовими 
проблеми. Специфіка системного аналізу здійснює прояв в орієнтації на пошук оптимальних рішень при 
обмежених ресурсах (кадрів, фінансів, часу, техніки і т. ін.) та одночасно звужує сферу дослідження 
організаційно-економічних відносин, що формують організаційно-економічну складову господарського 
механізму, і дає змогу виокремити організаційно-економічний механізм господарювання. Організаційно-
економічний механізм аграрного сектору є базовою частиною механізму господарювання, його 
змістовою сутністю, в якій знаходять конкретний вираз об’єктивні ринкові закони, що діють на виробничу 
систему сільського господарства на тлі регулюючих впливів, які задаються аграрною політикою держави 
з урахуванням ризикових умов середовища функціонування суб’єктів господарювання. У загальному 
вигляді його можна визначити як сукупність прийомів, методів та важелів економічного впливу держави і 
ринкових структур на виробничу систему комплексу (підприємства і їх трудові колективи) з метою 
узгодження економічних інтересів суспільства з приватними (груповими й індивідуальними) інтересами 
суб’єктів господарювання. Поняття організаційно-економічного механізму господарювання в 
рослинництві і тваринництві має локальне значення та конкретизує зміст організаційно-економічного 
механізму господарювання аграрного сектору щодо конкретної галузі аграрного виробництва з 
урахуванням його виробничої специфіки і тенденцій розвитку. На думку В. В. Чепурко, в економічній 
літературі часто вживається поняття «організаційно-економічний механізм», що застосовується, як 
правило, для окреслення організаційних елементів економічного механізму [433, с. 82]. 

На сьогодні подано багато визначень змісту організаційно-економічного механізму. В 
економічній літературі ототожнюються поняття «організаційно-економічний механізм», «господарський 
механізм» та «економічний механізм». При цьому науковці пропонують різні визначення терміна 
«механізм», запозиченого з інженерії. Укладачі Економічного словника-довідника поняття «механізм» 
трактують як систему, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності [2, c. 355]. 
Великий тлумачний словник української мови цей термін розглядає саме з позиції техніки, тобто 
визначає його як пристрій, що передає або перетворює рух [3, c. 665]. Термін «механізм» у перекладі з 
грецької мови означає «пристрій», «прилад», «машина», що  передає або перетворює рух; тобто 
послідовність станів, процесів, які визначають будь-які дії, явища, систему, пристрої, що формують 
порядок будь-якого виду діяльності [4]. 

С. В. Мочерний розглядає господарський механізм як систему основних форм, методів 
використання основних економічних законів, усунення суперечностей суспільного виробництва [5, 
с. 50]. Л. І. Абалкін вважає, що господарський механізм – це складне й багатопланове поняття, яке 
відображає як внутрішні процеси функціонування економіки, так i її взаємодію з продуктивними 
силами та надбудовою суспільства. Через нього взаємодіють продуктивні сили і виробничі відносини, 
а удосконалення господарського механізму забезпечує відповідність конкретних форм виробничих 
відносин рівню продуктивних сил, що постійно зростає [6, с. 6]. Визначаючи складові механізму 
господарської діяльності, здатні забезпечити розвиток виробничого потенціалу, звернемо увагу на 
позицію В. Я. Меселя-Веселяка, який стверджує, що аграрне виробництво має дві складові розвитку: 
перша – організаційна, друга – економічна [7, c. 3]. 

У сучасних дослідженнях організаційно-економічний механізм господарювання трактується по-
різному. Так, на думку Ю. Я. Лузана, організаційно-економічний механізм слід розуміти як спосіб 
забезпечення реалізації вимог об’єктивних законів у процесі суб’єктивності людської діяльності, який 
задає правила економічної гри, орієнтуючи діяльність та поведінку господарювання суб’єктів у напрямі 
реалізації визначених цілей [8, с. 4]. Інші вітчизняні вчені організаційно-економічний механізм 
визначають як сукупність організаційних структур, цінових, фінансово-кредитних, податкових та інших 
важелів і стимулів [9–11]. Зокрема, Л. Є. Довгань та Г. О. Дудукало розглядають організаційно-
економічний механізм функціонування підприємств як систему формування цілей і стимулів, які дають 
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змогу перетворити у процесі трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних та духовних потреб 
членів суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на 
задоволення платоспроможного попиту споживачів [2, с. 255]. 

На думку В.З. Мазлоєва, організаційно-економічний механізм – це сукупність взаємопов’язаних 
економічних важелів та методів впливу на виробництво, обмін, розподіл і споживання продуктів [13, 
с. 38–40]. Ж.А. Ахмедова стверджує, що організаційно-економічний механізм регулювання сільського 
господарства – це система координації економічних взаємовідносин, що виникають між суб’єктами 
господарювання в процесі виробництва, спрямована на забезпечення його стійкості [14, с. 16]. 
Ю. Лисенко і П. Єгоров розглядають організаційно-економічний механізм як систему цілей та стимулів, 
які дають змогу перетворити у процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів 
суспільства на рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення 
платоспроможного попиту споживачів [15, с. 86–87]. Інші автори ототожнюють організаційно-
економічний механізм з управлінням підприємством як сукупність організаційних і економічних засобів 
впливу суб’єкта управління на керований об’єкт з метою досягнення бажаних станів об’єкта 
управління за допомогою вироблення управлінських рішень, що забезпечують поєднання статики й 
динаміки [16, с. 153]. О.М. Могильний переконаний у тому, що організаційно-економічний механізм має 
забезпечити ринкову трансформацію аграрного сектора економіки [17, с. 53]. Передусім О.Ю. Шилова 
розуміє цей механізм, що охоплює здійснення функцій управління для досягнення мети розвитку 
шляхом реалізації системи цілей підприємства як результату використання його ресурсів [18, с. 7]. 
В. М. Бутенко розглядає його як сукупність систем, що сприяють комплексному узгодженню 
економічних інтересів підприємства агропромислового комплексу, місцевих органів влади та жителів 
сільської місцевості у сфері задоволення сукупних потреб. Складовими організаційно-економічного 
механізму він визначає такі системи: фінансово-кредитну; систему управління; організаційну систему; 
систему регулювання й управління [19, с. 40]. Інші автори переконані, що це система адаптації 
суб’єктів підприємницької діяльності до зовнішніх умов, зорієнтована на пошук і реалізацію 
можливостей підприємств, що забезпечать їх сталий розвиток та виживання у період 
трансформаційної економіки [20, с. 27].  

У ринкових умовах організаційно-економічний механізм багатофункціонального розвитку 
аграрного сектору є механізмом адаптації аграрної галузі до змін зовнішнього середовища. Виходячи із 
цих позицій, О. Є. Матвєєва пропонує розглядати його як комплекс елементів двох напрямів [21, с. 6–7]: 

– суто ринкового характеру, що базується на об’єктивних законах ринкової економіки і є 
сукупністю категорій, які визначають саморегулюючі функції ринку (пропозиція, попит, ціна, 
конкуренція тощо); 

– державного регулювання економіки, що в сучасних умовах органічно доповнюють цивілізовані 
ринкові відносини. 

П. Т. Саблук, М. Й. Малік та В. А. Валентинов визначають механізм господарювання таким 
чином:  

а) як систему, що приводить у рух економіку;  
б) як інтегровану систему економічних, організаційних, правових форм і методів управління 

народним господарством [22, с. 201–203]. 
Отже, в науковій літературі організаційно-економічний механізм розглядається з двох позицій: 
1) як механізм управління підприємством для більш ефективного налагодження взаємодії між 

підрозділами підприємства; 
2) як сукупність методів управління виробничим процесом та формування нормативних актів 

управління підприємством. 
Взагалі кажучи, організаційно-економічний механізм доцільно розглядати як процес переробки 

елементів управління в механізм управління у процесі налагодження діяльності підприємства. 
Стало класичним визначення організаційно-економічної системи як складної взаємозалежної 

сукупності елементів – організаційно, економічно, а іноді і технологічно пов’язаних між собою 
підсистем нижчого рівня [23, с. 143]. При цьому організаційно-економічний механізм розвитку 
аграрного сектору треба розуміти як частину господарського механізму національної економіки, 
систему, що зумовлює наявність у ньому певних структурних елементів. 

Запропонований підхід до виділення організаційно-економічного механізму в аграрному секторі 
як структурного елементу господарського механізму методологічно спирається на властивість 
адитивності, відповідно до якої економічні механізми високого рівня як елементи охоплюють 
механізми нижчого рівня. І. О. Крюкова організаційно-економічний механізм розвитку аграрного 
сектору в ринкових умовах розуміє як сукупність організаційних заходів (правових, технічних, 
соціальних) та економічних заходів зовнішньої і внутрішньої дії, що впливають на економічний інтерес 
суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення ефективності діяльності [24, с. 128]. 
Погоджуємося з думкою М. К. Пархомця та В. В. Гудака, що визначальною характеристикою сучасного 
організаційно-економічного механізму господарювання в умовах ринкових відносин є стимулювання 
виробників до ефективного господарювання через економічний інтерес його учасників, який 
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позиціонується як найбільш адекватний інструмент здійснення аграрних перетворень і становлення 
ефективного сільськогосподарського власника [25, с. 14]. 

Організаційно-економічний механізм розвитку аграрного сектору економіки – це сукупність 
організаційних структур, комплекс конкретних форм та методів управління, за допомогою яких 
реалізуються діючі в конкретних умовах економічні закони і забезпечується процес розширеного 
відтворення [26, с. 389–397]. Організаційно-економічні форми комплексного використання сукупності 
об’єктивно обумовлених законами ринку методів, важелів та інструментів регулювання і 
стимулювання відтворювального процесу у взаємодії з продуктивними силами. Це система, що 
складається з комплексу взаємопов’язаних елементів, спрямованих на ефективне використання 
земельних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі виробництва. В системі аграрних 
відносин виробничі процеси і чинники їх конкурентоспроможності займають особливе місце та 
відіграють визначальну роль, оскільки всередині соціально-економічної системи агровиробництво і 
конкурентоспроможність слід розглядати як співвідношення форми та змісту, зумовлені в кінцевому 
підсумку кількісними й якісними параметрами функціонування виробничого потенціалу. 

Отже, організаційно-економічний механізм господарювання та розвитку аграрного сектору – це 
сукупність методів економічного і організаційного впливу на всіх учасників виробництва 
сільськогосподарської продукції, переробки, транспортування та реалізації на ринку з метою мотивації 
їх соціальної, виробничої, інвестиційної, інноваційної діяльності для підвищення 
конкурентоспроможності й рівня вітчизняного виробництва, достатнього для забезпечення 
продовольчої незалежності країни, а також економічної та фізичної доступності агропродовольчої 
продукції ринку. Розвиток організаційно-економічного механізму функціонування системи управління 
аграрним сектором відбувається під впливом виконуваних функцій основними сільськогосподарськими 
виробниками продукції і розглядається з точки зору ефективності та конкурентоспроможності. При 
цьому необхідно враховувати зміни, що відбуваються на продовольчому ринку: рівномірний розподіл 
фінансових, трудових і природних ресурсів та збільшення об’єктивності аграрного сектору; поява 
нових посередницьких послуг; розширення частки споживчих потреб. 

Розкриваючи економічну сутність організаційно-економічного механізму, зазначимо, що він є 
конкретним проявом більш широкого і багатогранного соціально-економічного явища – економічного 
механізму забезпечення відтворювального процесу, який у ході свого формування охоплює такі 
аспекти: налагодження економічних зв’язків; вдосконалення форм організації праці та методів 
управління; ефективне використання важелів товарно-грошових відносин; оптимізація використання 
чинників виробництва. 

Отже, організаційно-економічний механізм у структурі господарського механізму аграрного 
сектору в дослідженнях різних авторів розглядають таким чином: 

1) як форма організаційно-економічних відносин; 
2) як система форм, методів, важелів, інструментів впливу на економіку в межах чинного 

правового поля; 
3) як система організації суспільного виробництва з властивими їй функціями; 
4) як елемент системи вищого рівня (управління економікою, суспільством, соціально-

економічними процесами); 
5) як керуюча підсистема економіки; 
6) як сукупність форм і методів господарювання. 
Проведений аналіз понятійного апарату дав змогу виявити варіативність підходів у науковій 

літературі до визначення категорії «організаційно-економічний механізм аграрного сектору». 
Вирішення цієї проблеми щодо організаційно-економічного механізму аграрного сектору має 
корелювати у співвіднесенні його з внутрішньою структурою організаційно-економічних відносин, що 
формують його об’єктивну основу. Їх складність дає змогу виділити вже в межах організаційно-
економічного механізму дві складові – організаційну та економічну – й уявити організаційно-
економічний механізм у вигляді блокової моделі, що містить два відносно самостійних блоки (механізм 
нижчого рівня) – організаційний і економічний, а також інструменти реалізації заходів, які належать до 
макро-, мезо- та мікрорівнів (рис. 1). 

На макрорівні основними елементами організаційного механізму є нормативно-правове 
забезпечення консультаційної діяльності, координація розвитку, а також централізоване 
інформаційне, інноваційне та методичне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. 

Економічний блок підтримки сільськогосподарських товаровиробників в аграрному секторі 
передбачає: пільгове оподаткування; субсидії сільськогосподарським товаровиробникам; організацію 
та підтримку інвестиційних проектів і страхування виробничо-господарської діяльності. Так, 
наприклад, економічному механізму властива організаційна складова, що здійснює прояв у функції 
організації процесів, їх функціонуванні та регулюванні його інститутів. Будь-яка економічна діяльність 
не може бути здійснена без організаційного супроводу, а процес управління – без реалізації функції 
організації і планування. Економічний механізм забезпечується через функціонування конкретних 
економічних інтересів у тих чи інших формах, реалізація таких інтересів не може відбуватися без 
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участі суб’єктів цього процесу, представлених у різних організаційних формах. Саме тому економічний 
механізм передбачає наявність організаційної складової як незмінної присутності.  
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Рис. 1. Організаційно-економічне забезпечення функціонування суб’єктів господарювання в 
аграрному секторі економіки 

Джерело: самостійна розробка 
 
Окремі автори, здійснюючи поділ організаційно-економічного механізму розвитку сільського 

господарства, до організаційних складових зараховують: вибір організаційних форм підприємницьких 
структур; планування та організацію діяльності підприємницьких структур; стимулювання ефективності 
інноваційної діяльності підприємницьких структур; ресурсне і кадрове забезпечення; державне, галузеве 
й регіональне регулювання розвитку сільського господарства. До економічних складових належать: 
фінансування та кредитування підприємницьких структур; оподаткування підприємницьких структур; 
ціноутворення реалізації агропродовольчої продукції; формування інструментів трансформації галузі в 
інноваційний тип господарювання; страхування ризиків діяльності підприємницьких структур аграрного 
бізнесу; оцінка ефективності виробництва агропродовольчої продукції [27, с. 99]. 

При розгляді економічного механізму розвитку аграрного сектору слід враховувати те, що будь-
яка економічна діяльність у бізнесі визначається необхідністю реалізації інтересів прямих та непрямих 
учасників цієї діяльності. Це можуть бути як економічні інтереси, що, як правило, превалюють в 
економічній діяльності, так і соціальні, культурні, екологічні й ін. Їх реалізація зводиться до певних 
форм виробництва, обміну, розподілу та споживання благ і послуг, які залежать від рівня розвитку 
суспільства, продуктивних сил та виробничих відносин. Ті учасники економічної діяльності, чиї 
інтереси превалюють над іншими, хто встановлює правила гри і стежить за їх виконанням, отримують 
найбільшу вигоду у вигляді додаткових одиниць виробленого продукту, їх привілейоване становище 
визначається власністю на засоби виробництва та можливістю лобіювання потрібних законів. Однак 
інші учасники механізму господарювання також реалізують свої інтереси, але з меншою вигодою. За 
відсутності інтересів або неможливості їх реалізації немає тієї рушійної сили, яка приводить у дію весь 
економічний механізм господарювання. Окремі науковці зазначають, що, уміло застосовуючи важелі 
організаційно-економічного механізму, управлінські структури аграрного бізнесу мають можливість 
розвивати стратегічні напрями на основі виявлення внутрішньогосподарських резервів і визначення 
способів підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств [28, с. 104]. 
Й. С. Завадський вважає, що економічний механізм – це складовий елемент господарського 
механізму, який охоплює економічні стимули (державні економічні стимули виробництва й матеріальні 
стимули праці) та важелі (планування, госпрозрахунок, фінансування, умови реалізації продукції, 
виробничо-технічне обслуговування, умови господарювання, різні ліміти, собівартість продукції, 
рентабельність виробництва тощо) [29, с. 81]. 

При цьому, як слушно зазначає О. М. Сьомін, «різноманіття економічних механізмів... відображає 
умови їх функціонування» [30, с. 8]. Виділення різних видів механізмів, таких як «економічний механізм», 
«фінансово-кредитний механізм», «ринковий механізм» й ін., пов’язане з умовами функціонування 
економіки загалом і проявом окремих економічних процесів зокрема. Ще А. Кульман вказував, що можна 
говорити про існування величезної кількості економічних механізмів. Якщо враховувати те, що 
механізми – це системи взаємозв’язків економічних явищ, які виникають у певних умовах під впливом 
початкового імпульсу, то теоретично економічних механізмів може існувати стільки, скільки існує різних 
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імпульсів у кожній системі взаємопов’язаних явищ за заданих умов. В. Ю. Ільїн вважає, що економічний 
механізм аграрного підприємства – це сукупність методів та форм управління виробництвом на основі 
використання економічних законів і категорій. Він насамперед визначає місце аграрного підприємства у 
міжгалузевих проявах продуктивних сил та виробничих відносин [31, с. 313]. 

Отже, економічний механізм ототожнюється із сукупністю взаємопов’язаних і взаємозумовлених 
економічних регуляторів, які діють як система економічних важелів та інструментів регулювання і 
стимулювання відтворювального процесу, комплекс конкретних економічних регуляторів, методів, 
прийомів і засобів економічного впливу на зростання та підвищення ефективності виробництва в 
сільському господарстві, що поєднують дію ринкових законів і державної аграрної політики та 
забезпечують ефективність, стійкість і адаптивність виробничої системи до ризикових внутрішнього та 
зовнішнього середовищ. Для нього є характерними конфлікт інтересів економічних суб’єктів аграрного 
сектору, високий рівень витрат і споживання ресурсів, монопольний тиск на ринок посередників, 
переробки та торгівлі, диспаритетний обмін між стадіями відтворювального процесу. Важливий аспект 
полягає в тому, що економічний механізм опосередковує і пов’язує всі рівні управління, формуючи 
рамкові умови функціонування суб’єктів галузі. 

Організаційний механізм трактують як сукупність механізмів нижчого рівня, наприклад, 
організації управління, корпоративного планування, організаційно-технічних та інформаційних 
механізмів, роблячи акцент на організаційних аспектах розвитку виробничих систем, виділяючи в його 
структурі елементи виробничого процесу (трудові ресурси, засоби і предмети праці, інформацію), 
способи організації зв’язків між ними, організаційні форми, методи, правові норми, що забезпечують 
функціонування й удосконалення виробничої системи. Доцільно розглядати організаційний механізм 
крізь призму методів управління, коли акцент робиться на структурі органів управління, організації 
праці керівників і фахівців, інформаційному та технічному забезпеченні управління. 

Саме через наявний термінологічний апарат можна розкрити зміст і якісні характеристики 
організаційного механізму, охарактеризувати закономірності та евристичні засади його 
функціонування, виявити складні взаємозв’язки з іншими категоріями, визначити методологічний 
інструментарій впливу на напрямки і динаміку розвитку. В. Ю. Ільїн організаційний механізм 
управління аграрним підприємством розуміє як сукупність різноманітних за своєю природою 
конкретних організаційних дій, покликаних організувати в інтересах власника ефективну діяльність 
аграрного підприємства як виробничо-господарської та соціальної системи, що діє в умовах мінливих 
потреб суспільства і нестабільності зовнішнього середовища [31, с. 312–313]. Отже, організаційний 
механізм – це система прямих та зворотних зв’язків, які мають характер інформаційних потоків, 
управлінських рішень і організаційно-адміністративних дій, що базуються на процесі взаємодії 
суб’єктів господарювання один з одним з приводу господарської діяльності. 

Дуальність організаційної структури сільського господарства виявляється у наявності в ньому 
двох секторів – корпоративного й індивідуального. Корпоративний сектор виробників 
сільськогосподарської продукції об’єднує сільськогосподарські підприємства різних організаційно-
правових форм: державні підприємства, приватні підприємства, господарські товариства, виробничі 
кооперативи тощо. Вони мають право юридичної особи та здійснюють виробничу діяльність в 
аграрному секторі. 

Законодавство є базисом побудови і функціонування організаційно-економічного механізму, 
найважливішим його елементом. Нормативно-правове регулювання аграрного сектору здійснюється 
законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики і 
продовольства України, тобто як за допомогою законів та нормативних актів загальної дії, що 
регламентують діяльність галузі, так і за допомогою спеціалізованої законодавчої бази.  

Проаналізувавши підходи науковців у питанні сутності організаційно-економічного механізму 
розвитку аграрного сектору, можемо стверджувати, що центральним елементом стає організаційний 
механізм, який є системою взаємодії форм та методів ведення господарства. Економічний механізм – 
це інструмент ефективного використання ресурсів у процесі виробництва. Складовою цього механізму 
є ринкова структура організації виробництва, тобто здатність організаційної складової здійснювати 
поєднання і залучення тих елементів та компонент функціонування аграрного сектору в процесі 
реалізації його головної мети, які відповідають об’єктивним викликам, що створюються в межах 
сучасної продовольчої безпеки. 

Отже, організаційний механізм слід розглядати як систему взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих організаційних заходів, що забезпечують стале функціонування та розвиток 
виробничої системи в ризикових умовах сучасної економіки. Організаційний механізм в аграрному 
секторі національної економіки є сукупністю функціонально взаємопов’язаних юридичних і фізичних 
осіб різних організаційних форм, які взаємодіють між собою у процесі виробництва, переробки та руху 
товару сільськогосподарської продукції, а також системи господарських зв’язків, що виникають між 
ними, способів, форм і методів організації виробництва. Мета функціонування та вдосконалення 
організаційного механізму полягає у формуванні системи організаційних взаємовідносин, які 
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забезпечують сталий розвиток і адаптацію до ризикових умов ринкової економіки виробничої системи 
аграрного сектору національної економіки України. 

Організаційно-економічний механізм необхідно розглядати як систему організаційних, 
економічних, правових, управлінських та регулюючих дій, способів й прийомів, які впливають на 
економічні показники діяльності аграрних підприємств. Організаційно-економічний механізм залежить 
від характеру та форми відносин власності (акції, земельні частки, майнові паї, фонди), порядку 
утворення статутного капіталу, прав і обов’язків членів колективу, принципів матеріального 
стимулювання та розподілу доходу. Зміст організаційно-економічного механізму розвитку аграрного 
сектору значною мірою визначається створенням необхідних умов для кількісних і якісних 
перетворень суб’єктів господарювання. 

До складу основних компонентів організаційно-економічного механізму аграрного сектору 
входять: створення суб’єктів ринкового типу, інфраструктура аграрного ринку, організація земельних 
відносин, система управління аграрною сферою, розвиток сільського підприємництва та 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створення програм сільського та інвестиційно-
інноваційного розвитку, система державного контролю та логістики, кредитування і банківські послуги, 
страхування сільськогосподарських ринків, підтримка держави, цінове та митно-тарифне регулювання, 
матеріально-технічне забезпечення, оподаткування, ринок цінних паперів [32, с. 4]. У наукових колах 
щодо складових елементів організаційного механізму існують різні бачення, проте основою 
організаційного механізму вважається система планування і прогнозування діяльності, яка окреслює 
основні вектори розвитку на певний період. 

Інструментами організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектору є: організаційні, 
економічні, кадрові, маркетингові, виробничі та інноваційні складові, державне і нормативно-правове 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Організаційно-економічний механізм аграрного 
сектору з поділом його на окремі підгалузі має чітко виражену специфіку, зумовлену насамперед 
особливостями виробництва. Особливо виділяються масовість споживання та висока соціальна 
значущість продукції, високий ступінь державного регулювання, що здійснюється через виробничі й 
тарифні квоти, імпортні мита, санітарні та фітосанітарні заходи, дотації і субсидії виробникам. 

Нині сільськогосподарське виробництво й аграрна економіка України стоять перед стратегічним 
вибором виробничих і соціальних пріоритетів у своєму розвитку. Реформування системи 
організаційно-економічних відносин, яке досі відбувається, виходить за межі одного сектору 
національної економіки і є викликом не лише для окремих товаровиробників продукції, галузей тощо – 
воно активно впливає на удосконалення існуючих та формування якісно нових взаємовідносин у 
суспільстві. За своєю суттю галузевий організаційно-економічний механізм господарювання – це 
система організаційно-економічних відносин, що вміщує саморегульовану систему функціонування і 
взаємодії сільськогосподарських товаровиробників різних організаційно-правових форм з іншими 
ринковими агентами, економічні зв’язки між якими базуються на еквівалентності обміну при 
обґрунтованому та раціональному рівні втручання держави. Організаційно-економічний механізм 
охоплює сформовану систему цілей, ресурсних обмежень й інформаційного забезпечення, а також 
систему показників оцінки економічної результативності. Його структура щодо всіх галузей аграрного 
сектору може бути представлена як сукупність норм організаційного, економічного, правового і 
соціального характеру, що дає змогу сільськогосподарським товаровиробникам ефективно 
взаємодіяти з іншими учасниками виробничо-товарних відносин на ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. Організаційно-економічний механізм господарювання 
формується під впливом та координацією спільної діяльності суб’єктів господарювання, переробних 
галузей і агропродовольчого ринку. Залежно від того, яким чином формуються відносини між 
вітчизняними виробниками аграрної продукції, на якому рівні розвитку та функціонування перебуває 
підприємство, залежать не тільки позиція і стійкість окремо взятої ринкової одиниці, а й розвиток 
усього аграрного сектору. Основні напрямки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та 
ринку аграрної продукції мають бути реалізовані за такими стратегічними напрямами: 

– покращення якісних характеристик продукції, що випускається, для відповідності вимогам, які 
пред’являються відповідно до стандартів якості; 

– підвищення ефективності виробництва на основі впровадження якісно нових ресурсоощадних 
технологій, мотивації персоналу, покращення умов праці й формування організаційної культури; 

– удосконалення організаційно-технологічного процесу, спрямованого на дотримання сучасних 
агротехнології у сільському господарстві; 

– нарощування ринкового потенціалу шляхом реструктуризації системи збуту і логістики, 
оперативне реагування на потреби ринку з урахуванням вимог споживачів. 

Таким чином, вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектору 
національної економіки дасть змогу вирішувати цілий комплекс питань пов’язаних з формуванням 
ефективного товарного виробництва, механізму просування продовольства до споживача, зниження 
витрат, консолідації значних фінансових ресурсів для розвитку галузей рослинництва і тваринництва, 
формування продовольчих фондів та забезпечення підтримки вітчизняного товаровиробника. 
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Пуцентейло П.Р., Костецький Я.І. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ 

КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ» 

Мета. Розгляд і вивчення особливостей організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектора, 
які є важливим методологічним завданням і результатом наукового узагальнення виробничо-господарської 
практики. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою є положення економічної теорії, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання –
 при дослідженні трансформації відносин у галузі; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку 
понятійного апарату; методи аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; абстрактно-логічний – при 
теоретичному узагальненні сутності та методів формування механізмів управління галузі; графічний – для 
наочного відображення структури галузі. 

Результати дослідження. Обґрунтовано, що аграрний сектор, як складова частина національної 

економіки, розвивається під дією об’єктивних законів ринку. Виявлено, що у процесі сільськогосподарського 
виробництва між суб’єктами господарювання встановлюються певні економічні відносини, що за своєю суттю є 
сукупністю різних елементів ринкової економіки. Розглянуто визначення поняття «механізм», «організаційно-
економічний механізм», вивчено використання цих понять в економічній науці.  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що організаційно-економічний механізм у 

структурі господарського механізму аграрного сектору в дослідженнях різних авторів доцільно структурувати, як: 
форма організаційно-економічних відносин; система форм, методів, важелів, інструментів впливу на економіку в 
межах чинного правового поля; система організації суспільного виробництва з властивими їй функціями; елемент 
системи вищого рівня; керуюча підсистема економіки; сукупність форм і методів господарювання. 

Практична значущість результатів дослідження. Проведений аналіз понятійного апарату дав змогу 

виявити варіативність підходів у науковій літературі до визначення категорії «організаційно-економічний механізм 
аграрного сектору». Вирішення цієї проблеми щодо організаційно-економічного механізму аграрного сектору має 
корелювати у співвіднесенні його з внутрішньою структурою організаційно-економічних відносин, що формують 
його об’єктивну основу. Обґрунтовано, що їх складність дає змогу виділити вже в межах організаційно-
економічного механізму дві складові – організаційну та економічну – й уявити організаційно-економічний механізм 
у вигляді блокової моделі, що містить два відносно самостійних блоки (механізм нижчого рівня) – організаційний і 
економічний, а також інструменти реалізації заходів, які належать до макро-, мезо- та макрорівнів. Отримані 
результати дослідження сприяють забезпеченню наукового узагальнення виробничо-господарської діяльності. 

Ключові слова: аграрний сектор, механізм, економічний механізм, організаційний механізм, організаційно-

економічний механізм, суб’єкти господарювання. 

 
Putsenteilo P.R., Kostetskyi Ya.I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 

TRACKING OF THE CATEGORY “ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY” 

Purpose. The aim of the article is the consideration and study of the peculiarities of the organizational and 

economic mechanism for the development of the agrarian sector, which are an important methodological task and the 
result of a scientific generalization of industrial and economic practices. 
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Methodology of the research. The position of economic theory, scientific works of domestic and foreign 

scientists are the theoretical and methodological basis. The following research methods are used: the dialectical method 
of cognition – in the study of the transformation of relations in the industry; theoretical generalization and comparison – 
for the development of the conceptual apparatus; methods of analysis and synthesis – for the detailed study of the 
object; abstract and logical – in the theoretical generalization of the essence and methods of forming the mechanisms of 
management of the industry; graphical – for the visual display of the structure of the industry. 

Research results. It is substantiated that the agrarian sector, as an integral part of the national economy, 

develops under the influence of objective market laws. It is revealed that certain economic relations established between 
economic entities in the process of agricultural production, which in essence is a set of different elements of a market 
economy. The definition of the concept of “mechanism”, “organizational and economic mechanism” is considered, the 
use of these concepts in economic science has been studied. 

Scientific novelty of the research results. It is established that the organizational and economic mechanism in 

the structure of the economic mechanism of the agrarian sector in the research of different authors should be structured 
as: the form of organizational and economic relations; system of forms, methods, levers, instruments of influence on the 
economy within the current legal field; a system of organization of social production with its inherent functions; element of 
the system of the highest level; control subsystem of economy; set of forms and methods of management. 

The practical significance of the research results. The analysis of the conceptual apparatus made it possible 

to identify the variability of approaches in the scientific literature to the definition of the category “organizational and 
economic mechanism of the agrarian sector”. The solution of this problem regarding the organizational and economic 
mechanism of the agrarian sector should be correlated in its correlation with the internal structure of organizational and 
economic relations, forming its objective basis. 

It is substantiated that their complexity makes it possible to allocate two components organizational and economic 
within organizational and economic mechanism, and present the organizational and economic mechanism in the form of 
a block model containing two relatively independent units (the mechanism of the lower level) – organizational and 
economic, and as well as tools for implementing measures that belong to the macro-, meso- and macro levels. The 
obtained results of the research contribute to the scientific generalization of production and economic activity. 

Key words: agrarian sector, mechanism, economic mechanism, organizational mechanism, organizational and 

economic mechanism, subjects of management. 

 
Пуцентейло П.Р., Костецкий Я.И. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ 

КАТЕГОРИИ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ» 

Цель. Рассмотрение и изучение особенностей организационно-экономического механизма развития 

аграрного сектора, который является важным методологической задачей и результатом научного обобщения 
производственно-хозяйственной практики. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой являются положения 

экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых. Использованы следующие методы 
исследования: диалектический метод познания – при исследовании трансформации отношений в отрасли; 
теоретического обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата; методы анализа и синтеза – для 
детализации объекта исследования; абстрактно-логический – при теоретическом обобщении сущности и методов 
формирования механизмов управления отрасли; графический – для наглядного отображения структуры отрасли. 

Результаты исследования. Обосновано, что аграрный сектор, как составная часть национальной 

экономики, развивается под действием объективных законов рынка. Выявлено, что в процессе 
сельскохозяйственного производства между субъектами хозяйствования устанавливаются определенные 
экономические отношения, что по своей сути является совокупностью различных элементов рыночной 
экономики. Рассмотрены определение понятия «механизм», «организационно-экономический механизм», 
изучено использование этих понятий в экономической науке. 

Научная новизна исследования. Установлено, что организационно-экономический механизм в структуре 

хозяйственного механизма аграрного сектора в исследованиях различных авторов целесообразно 
структурировать, как: форма организационно-экономических отношений; система форм, методов, рычагов, 
инструментов воздействия на экономику в рамках действующего правового поля; система организации 
общественного производства с присущими ей функциями; элемент системы более высокого уровня; 
управляющая подсистема экономики; совокупность форм и методов хозяйствования. 

Практическая значимость результатов исследования. Проведенный анализ понятийного аппарата 

позволил выявить вариативность подходов в научной литературе к определению категории «организационно-
экономический механизм аграрного сектора». Решение проблемы развития организационно-экономического 
механизма аграрного сектора должно коррелировать в соотнесении его с внутренней структурой 
организационно-экономических отношений, формирующих его объективную основу. Обосновано, что их 
сложность позволяет выделить уже в пределах организационно-экономического механизма две составляющие – 
организационную и экономическую – и представить организационно-экономический механизм в виде блочной 
модели, который содержит два относительно самостоятельных блока (механизм низшего уровня) – 
организационный и экономический, а также инструменты реализации мероприятий, относящихся к макро-, мезо- 
и макроуровня. Полученные результаты исследования способствуют обеспечению научного обобщения 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: аграрный сектор, механизм, экономический механизм, организационный механизм, 

организационно-экономический механизм, субъекты хозяйствования. 
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РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО НАПРЯМУ ДФС:  
У ПОШУКУ ДОМІНАНТ 

 
Постановка проблеми. Розвиток України, як і будь-якої іншої держави, супроводжується 

реформами у різних сферах життєдіяльності. Розумний М. М., аналізуючи змістове наповнення 
вітчизняних стратегій розвитку України, приходить до висновку, що з такою зрозумілістю і 
безальтернативністю стратегічного курсу ми не просто тупцюємо на місці, а й провалюємося в глибокі 
ями. Причину дослідник бачить у тому, що це не стратегії, а «скан нашої колективної свідомості та 
сформованих у ній під дією ситуативних чинників уявлень про добро і зло… Стратегія – це шлях до 
перемоги, а не збірник добрих порад і житейської мудрості. Перемога здобувається в боротьбі, у якій 
ви точно знаєте, з ким боретеся, за що і якими засобами збираєтеся довести свою перевагу» 
[1, с. 179]. Щодо реформування митного напряму, то такої кількості змін, особливо останнім часом, у 
короткий період не було. Ще у 2009 році Пашко П. В. відзначив, що «незбалансованість основних 
компонентів господарського та управлінського механізмів митної служби, що підтверджується частими 
реорганізаціями системи» є джерелом митної небезпеки, яке у свою чергу має загрозливі наслідки для 
національної безпеки держави [2, с. 43-44]. Експерти, працівники митниць, представники бізнесу та 
громадських об’єднань зацікавлені у розвитку та удосконаленні митної сфери, але наявні вагомі 
проблемні питання, без вирішення яких усі починання зводяться нанівець. Дане питання набуває 
особливої актуальності в умовах проведення антитерористичної операції на сході країни, з одного 
боку, та євроінтеграційних прагнень, з іншого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реформування митного напряму є 
постійним предметом дослідження як науковців-практиків, так і теоретиків, зокрема, Пашка П. В. [2], 
Бережнюка І. Г., Несторишена І. В. [3], Мельника В. М., Товстенка Ю. В., Товстенко В. Ю. [4], 
Ченцова В. В., Павленко О. О., Трякіної О. О. [5] та ін. Проте, потребують виявлення та дослідження 
проблемні домінантні питання реформування митного напряму. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення проблемних домінантних питань 
реформування митного напряму в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тривала полеміка щодо доцільності об’єднання 
податкового та митного напрямів залишається актуальною і до сьогодні. У 2015 році групою народних 
депутатів зареєстровано законопроект за № 3763 «Про Національну митну службу України» та 
21.02.2017 включено у порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання [6]. 
Статтею 1 згаданого законопроекту передбачено, що «Національна митна служба України є 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну митну політику. Діяльність 
Національної митної служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує 
формування та реалізує державну митну політику». Фактично митний напрям ДФС планується 
виокремити у самостійний орган виконавчої влади. У пояснювальній записці до законопроекту автори 
перераховують негативні наслідки організаційного та структурного «поглинання» митної складової 
діяльності ДФС її податковою складовою та зазначають, що «сучасний стан здійснення митної справи 
свідчить про необхідність створення чіткої, логічної та контрольованої управлінської вертикалі 
організації та управління процесом митного контролю та митного оформлення, ефективній протидії 
контрабанді та порушенням митних правил, розширення міжнародної співпраці, в тому числі 
запровадження спільного контролю із суміжними країнами. Наразі формування структури відомства 
обумовлено оцінкою митної складової як другорядної. Це є свідченням ігнорування інших, ніж 
наповнення Державного бюджету, завдань, зокрема, визначених Митним кодексом України та 
спрямованих на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» [7]. 

Проте, у березні 2017 року Мінфіном презентовано проект концепції з реформування митного 
напряму, де передбачається подальша інтеграція митного та податкового напрямів у структурі ДФС. 
Крім цього, проектом концепції з реформування митного напряму передбачалося створення замість 27 
митниць – юридичних осіб, митниці як однієї юридичної особи. Але, автори свідомо чи ні, не взяли до 
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уваги, що насамперед, необхідно внести зміни у Митний кодекс України та інші взаємопов’язані 
нормативно-правові акти, якими унормовується діяльність митниць як юридичних осіб. 

Прийняття нових законів та змін у чинні законодавчі акти без належно підготовленого комплекту 
проектів підзаконних актів, спрямованих на їх реалізацію, спричиняє неможливість дії нових 
законодавчих норм після набуття ними чинності. Згодом, після підготовки необхідних проектів 
підзаконних актів, виявляється необхідність внесення змін у взаємопов’язані нормативно-правові акти, 
оскільки вони не можуть бути реалізованими та також потребують внесення відповідних змін. 

Враховуючи викладене вище та складні взаємозв’язки між нормативними актами, пропонуємо у 
подальшому КМУ та ВР приймати на розгляд від суб’єктів законодавчої ініціативи лише ті пропозиції 
щодо нових нормативно-правових актів та змін у чинні законодавчі акти, які міститимуть необхідний 
комплект проектів підзаконних актів. Такий механізм дозволить також уникнути так званого 
«законодавчого спаму». 

Іншим проблемним домінантним питанням є негативна практика реформування митного 
напряму з ефектом «нашарування», коли одна реформа не завершена, а вже починається інша без 
належного аналізу прорахунків, недоліків, успіхів та досягнень попередніх результатів та зводиться, у 
першу чергу, до скорочення чисельності працівників. 

Практика попередніх реорганізацій у податковій та митній службах України засвідчила, що 
безперервні структурні зміни потребують ґрунтовного попереднього наукового аналізу очікуваних 
результатів таких перетворень та доцільності їх проведення. 

І ось у 2017 році, після 3 років існування об’єднаних податкового та митного напрямів у 
Міндоходів/ДФС, презентуючи нову концепцію реформування митниці, Мінфін серед проблем існуючої 
системи ДФС виокремлює: 

 недостатню інституційну спроможність щодо виконання основних функцій; 

 високий рівень корупції та низький рівень довіри до органів ДФС; 

 домінування фіскальної функції над сервісною; 

 недостатнє матеріальне забезпечення працівників ДФС; 

 неефективну організаційну структуру з надлишковим адміністративним персоналом [8]. Але, 
незважаючи на перераховані недоліки, Мінфін не вбачає необхідності відновлення митної служби. 

А Юрій Драганчук [9] вкотре наголошує на тому, що кінцевою метою реформи митниці є 
перетворення державного забюрократизованого органу на ефективну, якісну і прозору сервісну 
службу. Також передбачається, що контроль здійснюватиметься на чотирьох рівнях: місто/район 
(митний пост), область (департамент), Київ (аналітичний і моніторинговий центр) і Міністерство 
фінансів, де також буде створено центр для роботи з митною інформацією. 

У свою чергу, Мельник В. М., Товстенко Ю. В. та Товстенко В. Ю. пропонують не лише залишити 
об’єднаними податковий та митний напрям у ДФС, а й розширити його з огляду на значення терміна 
«фіск»: «Варто нагадати, що його європейське і слов’янське використання є більш пізнім, а зі 
старотюркської – це «казна». Отже, до фіскальних потрібно відносити також казначейську службу та 
ряд основних департаментів Міністерства фінансів [4]. Бережнюк І. Г. та Несторишен І. В., аналізуючи 
міжнародний досвід та вітчизняну практику розвитку інституціональних моделей митних органів, 
приходять до висновку, що поліпшення сплати податків не обов’язково вимагає об’єднання податкової 
та митниці, в той час як повне злиття двох відомств може, навпаки, перешкоджати підвищенню їх 
ефективності [3]. 

Стратегічний розвиток митної складової є віддзеркаленням ситуації у країні і тому знаходиться у 
тому ж стані, проте ці прогалини ще більш очевидні та проявляються на тлі концептуальних 
документів Всесвітньої митної організації. Досвід Всесвітньої митної організації (ВМО) щодо 
розроблення Стратегічного плану на 2016/2017 – 2018/2019 [10], який є усестороннім та високо 
розвинутим політичним інструментом, за допомогою якого здійснюється керівництво програмами, 
проектами та іншими ініціативами, що виконуються Секретаріатом ВМО, підготовлений шляхом 
багатокрокового процесу (рис. 1). 

Виконавські індикатори переглядаються та моніторяться для підтвердження їхньої відповідності, 
а також представляються та затверджуються Комітетом Аудиту в лютому. Генеральний Секретар 
доповідає з питань даних Виконавських Індикаторів двічі на рік на сесіях Політичної Комісії та раз на 
рік на Сесії Ради. Такий покроковий, чітко деталізований алгоритм підготовки документа мінімізує 
ризики його невиконання та/або виникнення суттєвих проблемних питань. 

У вересні 2016 року Мінфін розробив КРІ для ДФС [11], очікуючи, що це, 1) значно зменшить 
корупцію в ДФС; 2) зменшить рівень необґрунтованих перевірок та донарахувань; 3) підвищить 
ефективність апеляційних оскаржень; 4) зменшить рівень податкового боргу, який має бути 
повернутий бізнесу; 5) мінімізує людський фактор та 6) покращить якість сервісів. Щодо організаційної 
структури, то КРІ передбачалося до 1 грудня 2016 року створення територіальних органів ДФС у 
вигляді структурних підрозділів апарату ДФС без права юридичних осіб – ліквідація територіальних 
органів ДФС як юридичних осіб. До 31 грудня 2016 року планувалося затвердити новий штатний 
розпис апарату ДФС та територіальних органів (структурних підрозділів), який передбачає: скорочення 
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адміністративних функцій територіальних органів та їх централізацію; на районному рівні залишаться 
лише сервісні функції. 

 

 
 

Рис. 1. Покрокова схема підготовки Стратегічного плану ВМО на 2016/2017 – 2018/2019 рр. 
Джерело: складено автором на основі [10] 
 
У звіті ДФС як результат виконання КРІ (щодо організаційної структури, то звітування звужено 

лише до податкової складової), «запропоновано вважати державні податкові інспекції у районах, 
містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднані державні податкові інспекції головних управлінь 
ДФС в областях та м. Києві структурними підрозділами відповідних головних управлінь Державної 
фіскальної служби. Вказана ініціатива пропонується як проміжний етап в проведенні реформи ДФС з 
метою забезпечення її діяльності в рамках однієї юридичної особи» [12]. 

Як бачимо, до цього часу не досягнуто повноцінної реалізації цього напряму. Також, скорочення 
персоналу митниць без належної автоматизації окремих процедур не дасть прогнозованого 
результату (спочатку необхідно впровадити необхідні інформаційно-телекомунікаційні системи, а 
після ретельного аналізу – оптимізація кадрів). Питання щодо суті розроблених КРІ та політичної волі 
для їх реалізації потребує окремого дослідження. 

Ченцов В., Павленко О. та Трякіна О., досліджуючи принципи модернізації механізмів державного 
управління митною справою в Україні [5], зазначають, що на сьогоднішньому етапі немає механізму, 
який би забезпечував належний контроль за якістю виконання програм реформування митної служби, 
тобто не вистачає оцінки, яка б дозволила періодично і постійно оцінювати ефективність виконання 
програм реформування митної служби, тому пропонують застосовувати базову методику діагностики в 
процесі реалізації програм реформування і розвитку державної митної служби. 

У свою чергу, Міністерство фінансів України вважає за необхідне створення Наглядової ради з 
реформування ДФС, що буде моніторити впровадження проекту реформи та пріоритизувати подальші 
дії. Як зазначено на офіційному сайті, проект буде впроваджуватися Мінфіном та ДФС за підтримки 
консультантів міжнародної консалтингової компанії та представників ЄС, США, Канади та ЄБРР, а 
також матиме трирівневу структуру: 

Перший рівень – це Наглядова рада, до складу якої входять представники західних урядових 
структур, міжнародних організацій та фондів, а саме: Мінфін США, МВФ, Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Уряд Канади, Мінфін Німеччини, Прикордонно-митна служба США, 
представники ЄС. Наглядова рада координує проект, затверджує цілі та моніторить реалізацію проекту. 

Другий рівень – Комітет управління, до якого входять керівництво Мінфіну та ДФС. Цей комітет 
зустрічатиметься щотижня для обговорення процесу реалізації реформи. До сфери його компетенції 
входить визначення пріоритетів, постановка завдань та вирішення спірних питань. 
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Третій рівень – Група впровадження реформи, до якої входять представники Мінфіну, ДФС, 
МВФ, Команд підтримки реформ при Мінфіні та ДФС, міжнародні консультанти та експерти. Ця група 
буде працювати над практичним впровадженням змін за різними напрямами, серед яких аудит, 
сервісна служба, дотримання законодавства, налагодження внутрішніх процесів в ДФС та інші [13]. 

Незважаючи на рекомендований проект концепції реформування ДФС та митного напряму 
зокрема, що схвалений КМУ, у серпні 2017 року продовжуються консультації з представниками МВФ з 
напрацювання дорожньої карти заходів щодо реформування ДФС. На сторінці ДФС у Фейсбук 
Продан М. В. зазначає: «Говорити про конкретну модель, на базі якої буде сформовано структуру 
фіскальної служби, якою буде кількість співробітників ДФС, зарано. Консультації з місією МВФ щодо 
реформування ДФС тривають. Проект пропозицій іще опрацьовується фахівцями служби. Після 
завершення консультацій наші пропозиції будуть передані МВФ для вироблення узгодженої усіма 
учасниками процесу позиції» [14]. Отже, реформування продовжується в умовах невизначеності чіткого 
бачення усіма зацікавленими сторонами структури ДФС, мети та кінцевих результатів реформи. 

Ще одним проблемним домінантним питанням реформування Державної фіскальної служби є 
постійна зміна її структури. Наказом ДФС № 1 від 09.07.2014 було затверджено структуру, яка більше 
14 разів змінювалася за 15 місяців 2014-2015 років та цей процес продовжується і дотепер. 

Відповідно до проекту плану дій з реформування митниці [15], метою за напрямом 2 
«Організація і управління» передбачено «створити сучасну митну службу, орієнтовану на надання 
послуг, діяльність якої відповідатиме національній стратегії й міжнародним стандартам та яка 
задовольнятиме потреби зацікавлених сторін шляхом ефективного управління та планування власної 
діяльності». Також визначено 3 стратегічних завдання: 1) розробка та впровадження стратегії 
діяльності митної служби, яка забезпечує здійснення призначення та основних завдань організації 
найбільш ефективним і дієвим способом; 2) створення раціональної організаційної структури, здатної 
ефективно реалізовувати і відстежувати стратегічну політику як на керівному, так і на оперативному 
рівнях; 3) створення механізмів для підтримки управління. 

При цьому передбачається оптимізація структури митних органів шляхом реорганізації та 
створення митниці як однієї юридичної особи, а до необхідних заходів включено питання ідентифікації 
та вирішення можливих проблемних питань (суд, протоколи про ПМП, внутрішній аудит митниці, 
статус, функції та повноваження представництв митниці). Тобто, пропонуючи створення однієї 
юридичної особи, розробники вже вбачають у цьому низку потенційних вагомих проблем. Проте, не 
маючи повного аналізу можливого сценарію розвитку подій у випадку набрання чинності цієї норми та 
можливих наслідків, її наполегливо доносять до суспільства як необхідну умову реформування. Також, 
для розмежування повноважень Мінфіну та ДФС в частині формування державної митної політики 
передбачається передання від ДФС до Мінфіну відповідної кількості штатних одиниць. 

У період невизначеності перспектив розвитку митного напряму та недостатньої 
поінформованості громадян про діяльність митників, нав’язливо формується негативний образ 
митника в умовах: відсутності нульової толерантності до корупції у суспільстві; неспівставних вимог до 
обов’язків митників при одночасних високих вимогах до рівня компетентності та дискримінаційному 
підході до оплати праці; зарплатній компресії. 

Підвищення суспільної та державної довіри до митниці як до важливої, професійної, надійної та 
справедливої організації, яка виконує свої функції ефективно й раціонально, як передбачається у 
проекті плану дій з реформування митниці [15], є вкрай актуальним та необхідним у сучасних умовах. 
Проте, заходи щодо реалізації відповідних заходів варто реалізовувати постійно. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, окремі, зазначені вище проблемні 
домінантні питання реформування митного напряму, зумовлюють необхідність більш виваженого, 
державницького, підходу до запровадження інституційних перетворень у фіскальній службі. На нашу 
думку, необхідно: 1) чітко визначити місце митної служби у системі органів державної влади з огляду 
на першочергове завдання забезпечення митної безпеки як складової національної безпеки; 
2) визначити та нормативно закріпити завдання та повноваження митної служби з урахуванням 
рекомендацій та напрацювань Всесвітньої митної організації; 3) удосконалити порядок взаємодії з 
правоохоронними органами та визначити межі відповідальності; 4) провести повний об’єктивний аудит 
митної складової ДФС з метою визначення потреб у кадрових, матеріально-технічних та інших 
ресурсах; 5) 100 % фінансове забезпечення необхідних витрат митної служби; 6) посилити 
відповідальність працівників за корупційні дії з одночасним підвищенням заробітної плати; 
7) запровадити мораторій на внесення змін у ключові питання діяльності митної служби протягом 5 
років. 
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Нагорічна О.С. РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО НАПРЯМУ ДФС: У ПОШУКУ ДОМІНАНТ 
Мета. Виявлення проблемних домінантних питань реформування митного напряму в Україні. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використані наступні методи: наукового пізнання: опису та 

аналізу – для ґрунтовного вивчення результатів реорганізацій у податковій та митній службах України; графічний 
– для наочного відображення етапів підготовки Стратегічного плану ВМО на трирічний період; абстрактно-
логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій. 

Результати. Встановлено, що концепцією з реформування митного напряму передбачається подальша 

інтеграція митного та податкового напрямів у структурі ДФС України, що зумовлює необхідність внесення змін у 
Митний кодекс України та інші взаємопов’язані нормативно-правові акти, якими унормовується діяльність 
митниць як юридичних осіб. Запропоновано КМУ та ВР приймати на розгляд від суб’єктів законодавчої ініціативи 
лише ті пропозиції щодо нових нормативно-правових актів та змін у чинні законодавчі акти, які міститимуть 
необхідний комплект проектів підзаконних актів. Охарактеризовано проблеми існуючої системи ДФС України. 
Розглянуто порядок розробки Стратегічного плану ВМО на трирічний період. Доведено, що в першу чергу, з 
метою оптимізації діяльності митниць, слід займатись належною автоматизацією окремих процедур, а не 
скорочувати чисельність персоналу. Висвітлено доцільність створення та функціонування Наглядової ради з 
реформування ДФС. 

Наукова новизна. Сформовано та детально обґрунтовано домінанти реформування митного напряму в 

Україні, зокрема запропоновано: 1) чітко визначити місце митної служби у системі органів державної влади з 
огляду на першочергове завдання забезпечення митної безпеки як складової національної безпеки; 2) визначити 
та нормативно закріпити завдання та повноваження митної служби з урахуванням рекомендацій та напрацювань 
Всесвітньої митної організації; 3) удосконалити порядок взаємодії з правоохоронними органами та визначити межі 
відповідальності; 4) провести повний об’єктивний аудит митної складової ДФС з метою визначення потреб у 
кадрових, матеріально-технічних та інших ресурсах; 5) 100 % фінансове забезпечення необхідних витрат митної 
служби; 6) посилити відповідальність працівників за корупційні дії з одночасним підвищенням заробітної плати; 
7) запровадити мораторій на внесення змін у ключові питання діяльності митної служби протягом 5 років. 
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Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при визначенні подальших 

напрямів реформування ДФС України. 
Ключові слова: Державна фіскальна служба, митниця, реформування митниці, Стратегічний план ВМО. 

 
Nahorichna O.S. REFORMING THE CUSTOM DIRECTORY SFS: IN THE SEARCH DOMINANT 
Purpose is identifying problematic dominant issues of customs reform in Ukraine. 
Methodology of research. In the process of research, the following methods of scientific knowledge have been 

used: description and analysis – for a thorough study of the results of reorganizations in the tax and customs services of 
Ukraine; graphic – to clearly illustrate the stages of preparation of the WCO Strategic Plan for a three-year period; 
abstract-logical – for the synthesis of theoretical positions, the formation of conclusions and proposals. 

Findings. It is established that the concept of reformation of the customs direction provides for further integration 

of customs and tax directions in the structure of the SFS of Ukraine, which necessitates changes to the Customs Code of 
Ukraine and other interrelated regulatory acts that regulate the activity of customs as legal entities. It is proposed that the 
Cabinet of Ministers of Ukraine and Verkhovna Rada consider from the subjects of legislative initiative only those 
proposals regarding new normative legal acts and changes in the existing legislative acts, which will contain the 
necessary set of projects of substatutory acts. The problems of the existing SFS system of Ukraine are described. The 
order of development of the WCO Strategic Plan for the three-year period is considered. It is proved that in the first 
place, in order to optimize the activities of customs, it is necessary to deal with the proper automation of individual 
procedures, and not to reduce the number of staff. The expediency of establishing and functioning of the Supervisory 
Board for the reform of the SFS is highlighted. 

Originality. Formed and substantiated the dominants of the reformation of the customs field in Ukraine, in 

particular, it was proposed: 1) to clearly identify the place of the customs service in the system of state authorities in view 
of the priority task of ensuring customs security as a component of national security; 2) determine and regulate the tasks 
and responsibilities of the customs service taking into account the recommendations and developments of the World 
Customs Organization; 3) to improve the procedure of interaction with law enforcement bodies and to determine the 
limits of responsibility; 4) conduct a full objective audit of the SFS Customs component in order to determine the needs 
for staffing, material and technical resources and other resources; 5) 100% financial support of necessary expenses of 
the customs service; 6) to increase the responsibility of employees for corruption actions with simultaneous increase of 
wages; 7) to introduce a moratorium on changes in key issues of the customs service activity for 5 years. 

Practical value. The results of the study can be used in determining the further directions of reforming the SFS of 

Ukraine. 
Key words: State fiscal service, customs, customs reform, Strategic Plan of WСO. 

 
Нагоричная О.С. РЕФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДФС: В ПОИСКАХ ДОМИНАНТ 
Цель – выявление проблемных доминантных вопросов реформирования таможенного направления в 

Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного 

познания: описания и анализа – для тщательного изучения результатов реорганизаций в налоговой и 
таможенной службах Украины; графический – для наглядного отображения этапов подготовки Стратегического 
плана ВМО на трехлетний период; абстрактно-логический – для обобщения теоретических положений, 
формирования выводов и предложений. 

Результаты. Установлено, что концепцией по реформированию таможенного направления 

предполагается дальнейшая интеграция таможенного и налогового направлений в структуре ДФС Украины, что 
приводит к необходимости внесения изменений в Таможенный кодекс Украины и другие взаимосвязанные 
нормативно-правовые акты, которыми нормируется деятельность таможен как юридических лиц. Предложено 
КМУ и ВР принимать на рассмотрение субъектов законодательной инициативы только те предложения по новым 
нормативно-правовым актам и изменения в действующие законодательные акты, которые содержат 
необходимый комплект проектов подзаконных актов. Охарактеризованы проблемы существующей системы ДФС 
Украины. Рассмотрен порядок разработки Стратегического плана ВМО на трехлетний период. Доказано, что в 
первую очередь, с целью оптимизации деятельности таможен, следует заниматься должной автоматизацией 
отдельных процедур, а не сокращать численность персонала. Освещена целесообразность создания и 
функционирования Наблюдательного совета по реформированию ДФС. 

Научная новизна. Сформированы и подробно обоснованы доминанты реформирования таможенного 

направления в Украине, в частности предложено: 1) четко определить место таможенной службы в системе 
органов государственной власти ввиду первоочередной задачи обеспечения таможенной безопасности как 
составляющей национальной безопасности; 2) определить и нормативно закрепить задачи и полномочия 
таможенной службы с учетом рекомендаций и наработок Всемирной таможенной организации; 
3) усовершенствовать порядок взаимодействия с правоохранительными органами и определить границы 
ответственности; 4) провести полный объективный аудит таможенной составляющей ДФС с целью определения 
потребностей в кадровых, материально-технических и других ресурсах; 5) 100% финансовое обеспечение 
необходимых расходов таможенной службы; 6) усилить ответственность работников за коррупционные действия 
с одновременным повышением заработной платы; 7) ввести мораторий на внесение изменений в ключевые 
вопросы деятельности таможенной службы в течение 5 лет. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при определении 

дальнейших направлений реформирования ДФС Украины. 
Ключевые слова: Государственная фискальная служба, таможня, реформирование таможни, 

Стратегический план ВМО. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ 

ПЕРЕМІЩЕННЮ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Порушення порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України негативно впливають та завдають шкоду, а у 
своїй сукупності та масштабності становлять суттєву реальну загрозу економіці України, погіршують 
умови торгівлі, погіршують конкурентну здатність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
добросовісних виробників, постачальників товарів та послуг, а також населення загалом. Під час 
пошуку ефективних напрямів подолання цього негативного впливу необхідно зрозуміти та 
враховувати взаємообумовленість та вплив процесів, що проходять у одній сфері суспільного життя 
на процеси та результати іншої сфери життєдіяльності спільноти окремо взятої країни, зокрема 
України. Також, у сучасному глобалізованому світі при формуванні та подальшому вдосконаленні 
системи протидії митним правопорушенням необхідно врахувати взаємозалежність таких 
національних систем від загальносвітових процесів. Отож, ми бачимо багатовекторність напрямків 
системної протидії митним правопорушення, яка потребує дослідження та класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність щодо протидії порушенням митних 
правил неодноразово досліджувалась вченими економістами та правниками, такими як: 
І. Г. Бережнюк, Є. В. Додін, В. О. Котюк, П. В. Пашко, В. В. Ченцов, Д. В. Приймаченко та інші. 
Проблеми впливу культурно-етичних, національних чинників на розвиток економічних, правових та 
інших суспільних систем досліджували такі всесвітньовідомі вчені, як засновник соціології Макс Вебер, 
лауреат Нобелівської премії Вернор Сміт, найкращий молодий вчений України за версією журналу 
Форбс Роман Шеремет. Проте цієї теми дослідники торкалися односторонньо, в межах дослідження 
економічної сфери, адміністративного або митного права України. Поряд з тим, комплексне 
дослідження напрямків вдосконалення системи протидії митним правопорушенням не проводилось. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження, відмежування та класифікація напрямів 
удосконалення системи протидії митним правопорушенням, а також встановлення співвідношення між 
ними та чинниками впливу на цю систему. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Норми права, що визначають митні правила, є 
частиною вітчизняної правової системи та правового режиму, функціонування якого забезпечується 
шляхом запровадження системи економічних, політичних, ідеологічних, соціальних, правових, 
організаційних тощо заходів. Це комплекс об’єктивних умов, наявність яких визначають ефективність 
правової системи і, відповідно, ефективність системи запобігання та протидії митним 
правопорушенням [1, с. 537-542]. Тому є підстави вважати, що пошуки шляхів удосконалення системи 
запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України необхідно здійснювати у напрямках політичної, економічної, ідеологічної, соціальної, 
правової, організаційної та іншої діяльності державних та недержавних суспільних інституцій. Таким 
чином вибудовується видовий ряд напрямків удосконалення вказаної системи, який потребує 
класифікації. На нашу думку, у даному випадку, критерієм відмежування задля видової класифікації 
цих напрямків доцільно визначити відповідну сферу суспільного життя. 

Отож, першим напрямком удосконалення системи запобігання митним правопорушенням є 
політичний напрямок. Практика доводить, що саме від активного втручання з боку політичних органів 
влади – парламенту, президента, уряду, наявності у них політичної волі вирішити проблему, залежать 
результати боротьби з «контрабандою» бурштину, лісу, тютюнових виробів, ліків, пестицидів, 
автомобілів тощо. На вагомість владно-політичних рішень щодо протидії митним правопорушенням 
вказують неодноразово запроваджувані у новітній історії України урядові програми по боротьбі з 
контрабандою, такі як: Програма протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002-2005 рр., 
Державна програма “Контрабанді – СТОП” на 2005-2006 рр. тощо [2]. До речі, з точки зору правової 
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кваліфікації незаконного діяння, мова завжди йшла не про контрабанду різних предметів (наркотики, 
зброя тощо), як це визначено у Кримінальному кодексі України, а про митні правопорушення, 
визначені Митним кодексом України, так звану «товарну контрабанду». 

На вагомість політичного чинника також вказує урядова діяльність щодо реорганізації митних 
органів, що, нажаль, набуває непрогнозованого хронічного характеру через ліквідацію Державної митної 
служби України та створення Міністерства доходів та зборів України, а потім і його ліквідацію (що 
супроводжувалась гучними нереалізованими урядовими заявами про відновлення ДМСУ) та створення 
в кінцеву випадку Державної фіскальної служби України, що, поряд з іншими сферами, здійснює 
управління і в митній сфері, включно з організацією протидії митним правопорушенням. Всі ці заходи не 
були безрезультатними, проте ефективними їх назвати важко. Поряд з тим, у цей період здійснено ряд 
широкомасштабних заходів, що носили комплексний характер та мали позитивні результати 
безпосередньо в сфері протидії контрабанді та митним правопорушенням на українсько-молдавській 
ділянці кордону в районі Придністров’я. Ці заходи здійснювались Місією Європейського Союзу з 
прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) на підставі Меморандуму про Взаєморозуміння, 
підписаного наприкінці 2005 року Європейською Комісією та Урядами Республіки Молдова та України. 
Була запроваджена нова система та створена нова інфраструктура охорони державного та митного 
кордону України та Молдови, яка стала прототипом змін на інших ділянках державного кордону України 
тощо. Про позитивність діяльності Місії свідчить факт чотирьохразового продовження Мандату у 2007, 
2009, 2011 та 2015 роках. До основних функцій Місії належать: боротьба з митними правопорушеннями, 
контрабандою наркотиків, тютюнової продукції, з незаконним переміщенням алкоголю, захист прав 
інтелектуальної власності. Хоча аналізу позитивного впливу Місії (EUBAM) необхідно приділити більше 
уваги, масштаб даного дослідження змушує обмежитись сказаним. Також, до позитивного результату 
проявлення політичної волі у митній сфері варто віднести прийняття нового Митного кодексу України у 
2012 році. Це значно наблизило правову основу вітчизняної митної сфери загалом, та щодо протидії 
митним правопорушенням зокрема, до міжнародних стандартів, зокрема тих, які встановлені в актах 
Всесвітньої митної організації, а також актах Європейського Союзу. Саме завдяки прояву політичної волі 
Україна стала учасником Всесвітньої митної організації, приєдналась до Кіотської конвенції та Конвенції, 
прийнятої у Найробі. Кіотська конвенція вказує на переваги запровадження сучасних методів роботи, 
таких як система аналізу ризиків, аудит, всеохоплююче використання інформаційних технологій. А 
Міжнародна конвенція, підписана у Найробі, безпосередньо спрямована на розвиток співробітництва та 
взаємну адміністративну допомогу між митними адміністраціями в напрямку протидії порушенням 
митного законодавства щодо відвернення, розслідування та припинення порушень митного 
законодавства [3; 4]. 

До економічного напрямку вдосконалення системи протидії митним правопорушенням 
відносяться заходи тарифного та нетарифного регулювання, встановлення обґрунтованих, економічно 
вигідних ставок мита. До заходів економічного спрямування відносяться запровадження такої 
стимуляції правомірної діяльності суб’єктів ЗЕД, що робить економічно невигідним незаконне 
переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів. Зокрема через створення умов, за 
яких прозора правомірна експортно-імпортна діяльність надає суттєві переваги у конкурентному 
бізнес-середовищі та зводить до мінімуму кількість митних правопорушень з боку суб’єктів ЗЕД, що 
набувають статусу уповноважених економічних операторів. До економічних факторів впливу на 
підвищення рівня порушень митних правил згадувана вище Державна програма "Контрабанді – СТОП" 
віднесла високі ставки ввізного мита, акцизних зборів та податку на додану вартість. Зокрема, 
вказується на те, що практично кожна ставка ввізного мита, яка перевищує 10-15 відсотків митної 
вартості товарів, робить імпорт неефективним, а в разі наявності високого попиту на цю продукцію на 
ринку провокує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до пошуку схем ввезення, що обходять 
сплату ввізного мита, акцизних зборів та податку на додану вартість та, відповідно, роблять таку 
продукцію на національному ринку більш конкурентоспроможною, ніж аналогічна продукція 
національного походження. Тому зниження ставок ввізного мита, акцизного збору та податку на 
додану вартість створює належні конкурентні умови для діяльності постачальників товарів на 
національних ринках, усуває передумови для нелегального імпорту та переорієнтує товаропотоки в 
легальний обіг. Саме через це економічні засоби забезпечення правового порядку набувають 
першочергового значення. Серед них такі, як: багатоманітність та рівність усіх форм власності; 
рівність економічних можливостей суб'єктів суспільних відносин, сприяння розвитку малого та 
середнього бізнесу, адекватне податкове та митне навантаження на бізнес тощо. 

Загальновідомим фактом, є те що сильна економіка, яка забезпечує високий рівень життя 
громадян та стабілізує режим законності, існує у тих державах, де громадянам надано широкі 
свободи, можливість самим забезпечувати реалізацію своїх інтересів та права на працю, відпочинок, 
освіту, охорону здоров’я тощо через самостійне здійснення або участь у прибутковій підприємницькій 
діяльності у формі середнього та малого бізнесу. Так, від 50 до 70 відсотків ВВП розвинених країн 
виробляється саме в цьому секторі, а в країнах ЄС у ньому виробляють біля 2/3 доданої вартості. В 
Україні ж частка таких підприємств у ВВП за оцінками Мінекономіки у 2015 р. не перевищує 6%. Інша 
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частина ВВП (78%) виробляється за рахунок великих, належних олігархам, компаній [5]. Це призвело 
до олігархалізації політики, економіки та суспільного життя, збільшення нерівності у суспільстві, 
нівелювання та спотворення ціннісних орієнтирів та права. Результати таких процесів відкинули 
Україну з тисячолітньою цивілізаційною історією на рівень країн, що розвиваються, у світових 
рейтингах. Зокрема, за оцінками авторитетних міжнародних організацій, таких як Всесвітній 
економічний форум, (World Economic Forum), Transparency International та інших, рейтинги України за 
індексом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), індексом легкості ведення бізнесу 
(Ease of doing business Index), індексом захисту юридичних прав, індексом економічної свободи (Index 
of Economic Freedom), індексом свободи преси (Press Freedom Index, PFI), індексом глобальної 
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), індексом розвитку людського потенціалу 
(Human Development Index, HDI), індексом ефективності антимонопольної політики, індексом 
марнотратства у бюджетних витратах та за індексами, що стосуються прямих іноземних інвестицій, 
індексом рівня захищеності прав інтелектуальної власності тощо, не дивлячись на поодинокий 
незначний ріст, тенденційно погіршуються. На додачу до цього невтішного переліку у щорічному звіті 
офісу Торгового представництва США Special 301 Report як і в 2015 р. так і в 2016 р. віднесли Україну 
до принизливого списку Priority Watch List, що передбачає застосування економічних санкцій [6]. 

За оцінками експертів, в Україні негативними факторами для ведення бізнесу визначено: 
корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективну державну бюрократію, часту зміну урядів, 
високі податкові ставки, складність податкового законодавства, регулювання валютного ринку, 
невідповідну якість інфраструктури, обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до 
інновацій, злочинність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку якість охорони здоров’я та 
недостатню освіченість працівників [7]. 

Отож бачимо, що без системних змін у економічній сфері сподіватись на значний прорив у 
боротьбі з правопорушеннями, у тому числі правопорушеннями митних правил, буде марно. 

Значний вплив на ефективність системи протидії митним правопорушенням здійснюють заходи 
соціального характеру, а через їх тісний зв'язок з економічним добробутом населення їх доцільніше 
визначати як соціально-економічні заходи. Зокрема високий рівень безробіття у прикордонних 
районах спонукає місцевих жителів до пошуку джерел існування. Найпоширенішим джерелом такого 
заробітку є трудова еміграція, а також незаконне переміщення товарів, зокрема цигарок, алкоголю, 
паливно-мастильних матеріалів, інших товарів через митний кордон України та суміжної держави. Без 
врахування цього чинника програми та заходи боротьби з «товарною» чи кримінально карною 
контрабандою не спрацьовують, так як відсутність правомірних засобів існування штовхає їх на 
правопорушення. Так жителі с. Ділове та інших навколишніх сіл Рахівського району Закарпатської 
області заявляють, що для них контрабанда цигарок є основним видом заробітку, тому що немає іншої 
можливості заробити гроші [8]. Тому системний підхід до протидії митним правопорушенням має 
обов’язково передбачати програми комплексного соціально-економічного розвитку прикордонних 
регіонів, стимулювання розвитку приватного підприємництва, створення робочих місць. 

Як зазначалось вище, на рівень дотримання митних правил суттєво впливають ідеологічні 
чинники, зокрема такі, як: рівень розвитку правової свідомості у суспільстві загалом; рівень 
правосвідомості посадових осіб держави; рівень правосвідомості суб’єктів ЗЕД; рівень 
правосвідомості пересічних громадян. Тому до напрямків удосконалення системи запобігання та 
протидії митним правопорушенням відносимо ідеологічний напрямок. Заходами цього напрямку 
можуть бути ті, які впливають на правову свідомість громадян. Вони мають або загальний, або 
індивідуальний характер донесення інформації до суб’єктів. На правосвідомість надзвичайно потужно 
впливає інформація про факти системної протидії митним правопорушенням, такі як: невідворотність 
та обов’язковість відповідальності за скоєні правопорушення, безкомпромісність та принциповість 
працівників митниці, правомірність та справедливість застосованих заходів. Аналіз кількості митних 
правопорушень вказує на їх зменшення на початкових етапах реалізації програми “Контрабанді – 
СТОП”, а також у середині 2014 р. Завдяки підняттю рівня правової свідомості громадян, прагнення до 
реалізації позитивних високоморальних ідей під час Революції гідності (2013-2014 рр.) спостерігалось 
суттєве зменшення усіх видів зафіксованих правопорушень та злочинів, в т.ч. на 8191 зменшилось 
порушень митних правил. Так, якщо у 2013 було скоєно 23299 митних правопорушень, то у 2014 р. - 
15108. Натомість вже в 2015 р. спостерігається зростання їх кількості на 2700, до 17808 митних 
правопорушень. При цьому суттєво збільшується з 704220205 грн.  у 2014 р. до 1814223000 грн. у 
2015 р. сума митних правопорушень. Відмічається ріст суми на 1110002795 грн., тобто відбулось 
зростання суми правопорушень на 157%. У 2016 р. спостерігається подальше суттєве зростання 
кількості митних правопорушень до 23235 (+5427) на суму 2049678143 грн. (+ 235455 144 грн.) 
Спостерігається відповідність між кількістю скоєних правопорушень у 2013 р. (23299) і кількістю 
скоєних у 2016 р. (23235). Поряд з тим, необхідно зауважити, що у порівнянні з 2013 роком саме у 
2014 р. не було внесено особливих кардинальних змін до нормативних актів, не здійснювалось 
особливих заходів протидії митним правопорушенням (рис. 1-2). 
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Рис. 1. Динаміка кількості митних правопорушень 

за 2013-2016 рр. 

 
Джерело: складено автором за даними [9] 

 
Рис. 2. Динаміка грошової оцінки митних 

правопорушень  
за 2013-2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними [9] 

 

Для більш об’єктивного аналізу порівняємо показники митних правопорушень з показниками 
зовнішньої торгівлі товарами та послугами за вказані роки згідно даних Державної статистичної 
служби (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні  

протягом 2013-2016 рр. у млн. дол. США 
 

 Усього (товари і послуги) в млн. дол. США по роках 

2013 2014 2015 2016 

Експорт 74832,3 64106,8 46804,2 45112,7 

Імпорт 83346,5 60750,6 42976,0 44571,1 

Разом 158178,8 124857,4 89780,2 89683,8 

Джерело: складено автором за даними [9] 

 
Для кращого розуміння та візуалізації даних табл. 1 відобразимо динаміку зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами в Україні протягом 2013-2016 рр. у млн. дол. США з допомогою гістограми 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Графічне відображення динаміки зовнішньої торгівлі товарами та послугами в 

Україні протягом 2013-2016 рр. у млн. дол. США 
Джерело: складено автором за даними [9] 

 
Наведені показники демонструють послідовне падіння обсягів експортно-імпортних операцій у 

2013-2016 рр. Поряд з тим, бачимо, що динаміка виявлених порушень митних правил не виявляє 
залежності від динаміки зовнішньо-торгівельних операцій. Особливо помітно прослідковується ріст 
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показників митних правопорушень та ріст грошового еквіваленту порушень на тлі падіння експортно-
імпортного обігу у 2015-2016 рр. 

Отож, маємо підстави зробити висновок про те, що лише позитивні прояви правової свідомості 
громадян, мотивація поступати доброчесно, відповідно до європейських стандартів, дали позитивний 
результат під час Революції гідності у 2014 році. Тобто вплив ідейних, етичних, ціннісних, духовних 
чинників мав найвищий рівень ефективності впливу на систему протидії порушенням митних правил. 

Якщо вище означені позитивні прояви правової свідомості громадян, суб’єктів владних 
повноважень, зокрема працівників митниць у 2014 році дали, хоча і значний, проте короткостроковий 
результат у зниженні рівня митних правопорушень, то існують більш довгострокові чинники, які 
закладають основи доброчесного, активного ведення бізнесу, підіймають рівень економіки та рівень 
життя цілих країн через збільшення рівня спільної довіри у суспільстві, між громадянами, між 
громадянами та владою, між владою та бізнесом, кардинально зменшують рівень корупції та 
злочинності та рівень правопорушень у суспільстві усіх видів, роблять суспільство, яке здатне до 
самоорганізації та саморозвитку, формування ефективних систем, що стимулюють доброчесне 
ведення підприємництва, торгівлі, сплати податків та мита та уникнення правопорушень, зокрема і під 
час здійснення зовнішньоекономічних операцій. Дослідження підтверджують, що для найбільш 
розвинутих європейських країн та інших країн таким стратегічним мотиваційним чинником впливу на 
правосвідомість, суспільну, громадську, політичну та економічну активність громадян стали духовно-
етичні, релігійні чинники, сприйняті європейським суспільством 500 років назад, в часи епохи 
Відродження та протестантської, християнської Реформації. Для нашого дослідження важливо 
зауважити, що сучасні морально-правові, економічні засади було закладено у цей період у 
європейських країнах, а пізніше емігрантами з Європи у Північній Америці (США та Канада), Австралії 
та Новій Зеландії і навіть у країнах Азії, де моральні засади життєдіяльності суспільства побудовані за 
європейськими стандартами завдяки діяльності християнських місій (Сінгапур, Японія, Південна 
Корея). Зокрема підтверджується взаємозв’язок між приналежністю населення до певної релігійної 
групи та станом довіри у суспільстві, станом корупції, схильності до доброчесного ведення бізнесу 
тощо. У дослідженнях Нобелівського лауреата 2002 р. в галузі економіки Вернона Сміта щодо 
чинників економічного зростання розвинутих країн Європи, Америки та Азії вказується на 
християнський світогляд. Зокрема, серед інших наводяться результати сучасних досліджень, Арунди 
та Гуісо, та більш ранніх досліджень засновника сучасної соціології Макса Вебера, які довели, що у 
країнах, де серед населення домінують носії неформальних християнських цінностей у суспільстві, 
стверджується більш високий рівень довіри, менша терпимість до податкового шахрайства, в меншій 
мірі проявляється готовність підприємців прикривати неправильну поведінку своїх партнерів, 
досягається високий рівень неприйняття корупції тощо [10]. 

Ще одне багаторічне дослідження виклав у книзі “Культура має значення” професор Лоуренс 
Харрісон. Він в межах дослідження Гарвардської академії міжнародних і регіональних досліджень 
дослідив залежність рівня свободи, ВВП та індексу корупції від переважаючої релігії в суспільстві. 
Результати аналізу 117 країн, в яких більше 1 млн. чоловік сповідують одну зі світових релігій, 
наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Залежність рівня свободи, ВВП та індексу корупції від переважаючої релігії в суспільстві 

 

Релігія* 
Населення, 
млн. чол.** 

Загальна 
свобода*** 

ВВП на душу 
населення 

Корупція 

протестантизм 530 2,3 $29784 14,9 

юдаїзм 6 4 $19320 16 

католицизм 904 5,5 $9358 45,6 

православ'я 262 8,6 $7045 75,7 

іслам 1122 9,7 $3142 78,6 

* Більше 50% населення країни сповідують дану релігію 
** У млн. чол.; дані Доповіді Світового банку 2002 р.  
*** 2 - найвищий ступінь свободи, 14 - найнижчий (дані огляду Freedom House 2001). 
Оцінка ВВП на душу населення проводилась за рівнем купівельної спроможності. 
Джерело: [11] 

 
Дослідження дали підстави зробити висновок про те, що чим вищий рівень свободи в країні, тим 

вищий рівень життя і нижча корупція. Спостерігається пряма залежність рівня свободи від релігії, яку 
сповідує більшість населення. Лоуренс Харрісон на основі досліджень стверджує, що релігія є 
найбільш потужним фактором формування культурних цінностей та суспільних відносин і саме вони 
сприяють або не сприяють розвитку економіки та процвітання країн [11]. 
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Опосередковано вищенаведені результати підтверджуються різноманітними щорічними 
аналітичними рейтинговими дослідженнями авторитетних, впливових міжнародних організацій, що 
вказують на ряд закономірностей, які проявляються у всіх високорозвинутих країнах світу. Згадаємо 
окремі з них: Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) публікує Рейтинг за Індексом 
глобальної конкурентоспроможності; «Організація економічного співробітництва та розвитку» (ОЕСР) 
формує Рейтинг країн з найвищим рівнем життя; Transparency International складає Рейтинг рівня 
подолання корупційних явищ, залучаючи висновки Світового банку, World Economic Forum, Азійського 
та Африканського банків розвитку, Freedom House тощо; Social Progress Imperative складає рейтинг за 
Індексом соціального розвитку; Лондонський аналітичний центр Legatum Institute формує рейтинги за 
Індексом процвітання (Bringing Prosperity to Life). За критерієм приналежності найбільшої групи 
населення до певної релігії усі країни, що входять до першої десятки лідерів (з поодиноким 
виключенням, але не без впливу християнських місіонерів), є протестантськими. Це, зокрема, 
Австралія, Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Нова 
Зеландія, США, Швейцарія, Швеція, Фінляндія та інші. Тому культурно-етичний, духовний напрямок 
протидії порушенням митних правил, поряд з іншими, має визначальний характер і має бути 
врахований для українського середовища [12]. 

Отож, вище описано найвагоміші напрямки впливу та удосконалення системи запобігання 
митним правопорушенням, як частини загальнодержавної системи забезпечення законності та 
правопорядку. Проте, усі заходи політичного, економічного, соціального, ідеологічного чи культурно-
етичного, духовного напрямків, як правило, реалізуються через здійснення правових та організаційно-
технічних заходів. Наприклад, для реалізації політичної волі щодо вступу України у Всесвітню митну 
організацію, чи удосконалення митної сфери, чи удосконалення системи протидії митним 
правопорушенням необхідно прийняти відповідного рівня правові акти та організаційно створити, 
реформувати тощо відповідні органи влади чи суб’єкти господарювання, а також наділити їх 
відповідними повноваженнями та надати їм необхідні матеріально-технічні ресурси для здійснення 
цих повноважень. Вище ми вже згадували і про юридично-оформлене рішення України щодо 
приєднання до ВМО і різних конвенцій, і про прийняття нового Митного кодексу України, а також і про 
реформування органів державної влади, що реалізовують державну митну політику тощо. Тому 
вважаємо, що при удосконаленні системи протидії митним правопорушенням має бути виокремлено 
правовий та окремо організаційно-технічний напрямок. Про наявність таких напрямків згадується у 
багатьох дослідженнях, хоча науковці деколи описують їх як форми діяльності суб’єктів. Зокрема, 
Приймаченко Д. В. вказує на наявність таких форм та заходів у діяльності органів що реалізовують 
митну політику держави [13]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослідивши вплив різних чинників на рівень 
порушень митних правил, доходимо висновку про те, що удосконалення системи запобігання та 
протидії митним правопорушенням може та повинно здійснюватись у політичному, економічному, 
соціальному, ідеологічному, культурно-етичному, духовному, правовому та організаційно-технічному 
напрямках. Чітка класифікація основних напрямків дає можливість застосувати ефективні заходи 
підвищення рівня законності під час здійснення державної митної справи. Ці напрямки можуть бути 
використані під час складання державних програм, планів, системи заходів протидії митним 
правопорушенням. Ігнорування чи недооцінка вагомості будь-якого з них призведе як максимум до 
повної безрезультатності задумів та заходів, або як мінімум до їх низької ефективності, марнотратного 
витрачання коштів та інших ресурсів на запроваджені програми та окремі заходи. У подальших 
наукових пошуках доцільно буде більш детально дослідити кожен напрямок, взаємозалежність між 
ними, скласти структуровану систему заходів реалізації кожного із них тощо. 
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Хома В.О. КЛАСИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 
КОРДОН УКРАЇНИ 

Мета – дослідження, відмежування та класифікація напрямів удосконалення системи протидії 
митним правопорушенням, а також встановлення співвідношення між ними та чинниками впливу на 
цю систему. 

Методика дослідження. Дослідження базується на використанні загальнонаукових та специфічних 

методів наукових досліджень. При цьому автор опирається на фундаментальні теоретико-методологічні 
положення, розроблені вітчизняною та зарубіжною юридичною та економічною науками. Зокрема, відповідно до 
вимог діалектичного методу, удосконалення системи протидії митним правопорушенням розглядається як 
динамічний процес, результати розвитку якого залежать від комплексного впливу суспільно значимих чинників. 
Використання причино-наслідкового методу дозволило зробити висновок про наявність політичного, 
економічного, соціального, ідеологічного, культурно-етичного, духовного, правового та організаційно-технічного 
напрямків удосконалення вказаної системи. Застосування порівняльного методу з використанням статистичних 
даних дозволило зробити висновок про взаємозалежність між впливом у різних напрямках (зокрема, 
ідеологічному, культурно-етичному, духовному) на систему запобігання та протидії митним правопорушенням та 
рівнем правопорушень у різні часові періоди. Графічний метод використано для наочного відображення 
результатів дослідження. 

Результати. Досліджено основні чинники впливу на рівень протидії митним правопорушенням. Розглянуто 

систему запобігання та протидії митним правопорушенням як елемент правової системи держави та 
встановленого режиму законності. Визначено основні напрямки удосконалення системи запобігання та протидії 
митним правопорушенням. Встановлено, що удосконалення вказаної системи може та повинно здійснюватись у 
політичному, економічному, соціальному, ідеологічному, культурно-етичному, духовному, правовому та 
організаційно-технічному напрямках.  

Наголошено на необхідності здійснення заходів у кожному з визначених напрямків, тому що лише 
комплексний збалансований та взаємоузгоджений підхід до удосконалення системи протидії митним 
правопорушенням призведе до бажаного результату зменшення рівня таких правопорушень. На основі 
порівняльного аналізу статистичних даних та інших чинників, зроблено висновок про те, що позитивні прояви 
правової свідомості громадян, мотивація поступати доброчесно, відповідно до європейських стандартів, дали 
найвищий позитивний результат у протидії митним правопорушенням. Звернено увагу, що ігнорування чи 
формальний підхід до заходів, хоча б в одному з напрямків, зведе на мінімуму результати роботи у інших 
напрямках. 

Наукова новизна. Проведено авторську класифікацію основних напрямків удосконалення системи протидії 

митним правопорушенням. Доведено необхідність комплексного підходу до процесу удосконалення вказаної 
системи. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані під час складання державних 

програм, планів, системи заходів протидії митним правопорушенням. Чітка класифікація основних напрямків дає 
можливість застосувати ефективні заходи підвищення рівня законності під час здійснення державної митної 
справи. 

Ключові слова: система запобігання та протидії митним правопорушенням, напрямки удосконалення, 

фактори, чинники впливу. 
 
Khoma V.O. CLASSIFICATION OF DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE PREVENTION AND 

COUNTERFEIT SYSTEMS FOR UNLIMITED TRANSFER OF GOODS AND TRANSPORT BY THE CUSTOMS 
BORDER OF UKRAINE 

Purpose is to study, distinguish and classify of the directions of improvement of the system of counteracting 

customs offenses, as well as to establish the relationship between them and factors of influence on this system. 
Methodology of research. The research is based on the use of general scientific and specific methods of 

scientific research. In this case, the author relies on the fundamental theoretical and methodological positions, developed 
by domestic and foreign legal and economic sciences. In particular, according to the requirements of the dialectical 
method, the improvement of the system of counteraction to customs offenses is considered as a dynamic process, the 
results of which depend on the complex influence of socially significant factors. The use of the causal method has led to 
the conclusion that political, economic, social, ideological, cultural and ethical, spiritual, legal, and organizational-
technical directions of improvement of this system exist. The use of a comparative method using statistical data made it 
possible to conclude that the interdependence between the influence in various directions (in particular, ideological, 
cultural, ethical, spiritual) on the system of prevention and counteraction to customs offenses and the level of offenses in 
different time periods. The graphical method is used to visualize the results of the study. 

Findings. The main factors influencing the level of counteracting customs offenses were investigated. The system 

of prevention and counteraction of customs offenses is considered as an element of the legal system of the state and the 
established rule of law. The main directions of improvement of the system of prevention and counteraction of customs 
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offenses were determined. It was been established that the improvement of this system can and should be carried out in 
the political, economic, social, ideological, cultural-ethical, spiritual, legal, and organizational-technical directions. 

It was emphasized on the need to implement measures in each of the identified areas, since only a 
comprehensive, balanced and mutually agreed approach to improving the system for counteracting customs offenses will 
lead to the desired result of reducing the level of such offenses. On the basis of a comparative analysis of statistical data 
and other factors, it was concluded that the positive manifestations of citizens' legal consciousness, the motivation to act 
virtuously, in accordance with European standards, gave the highest positive result in counteracting a customs offense. 
Attention was drawn to the fact that ignoring or formal approach to activities, at least in one direction, will minimize the 
results of work in other areas. 

Originality. The author's classification of the main directions of improvement of the system of counteracting 

customs offenses was been carried out. The necessity of the complex approach to the process of improvement of the 
given system was proved. 

Practical value. The results of the study can be used during the preparation of state programs, plans, systems of 

measures to counteract customs offenses. A clear classification of the main directions provides an opportunity to apply 
effective measures to increase the level of legality when performing the state customs business. 

Key words: the system of prevention and counteraction to customs offenses, directions of improvement, factors, 

factors of influence. 
 
Хома В.О. КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТОВАРОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ 

Цель – исследование, размежевание и классификация направлений совершенствования системы 

противодействия таможенным правонарушениям, а также установление соотношения между ними и факторами 
влияния на эту систему. 

Методика исследования. Исследование базируется на использовании общенаучных и специфических 

методов научных исследований. При этом автор опирается на фундаментальные теоретико-методологические 
положения, разработанные отечественной и зарубежной юридической и экономической науками. В частности, в 
соответствии с требованиями диалектического метода, совершенствование системы противодействия 
таможенным правонарушениям рассматривается как динамический процесс, результаты развития которого 
зависят от комплексного воздействия общественно значимых факторов. Использование причинно-следственного 
метода позволило сделать вывод о наличии политического, экономического, социального, идеологического, 
культурно-этического, духовного, правового и организационно-технического направлений совершенствования 
указанной системы. Применение сравнительного метода с использованием статистических данных позволило 
сделать вывод о взаимозависимости между влиянием в разных направлениях (в частности, идеологическом, 
культурно-этическом, духовном) на систему предотвращения и противодействия таможенным правонарушениям 
и уровнем правонарушений в разные временные периоды. Графический метод использован для наглядного 
отображения результатов исследования. 

Результаты. Исследованы основные факторы влияния на уровень противодействия таможенным 

правонарушениям. Система предотвращения и противодействия таможенным правонарушениям 
рассматривается как элемент правовой системы государства и установленного режима законности. Определены 
основные направления совершенствования системы предупреждения и противодействия таможенным 
правонарушениям. Установлено, что усовершенствование указанной системы может и должно осуществляться в 
политическом, экономическом, социальном, идеологическом, культурно-этическом, духовном, правовом и 
организационно-техническом направлениях. 

Отмечена необходимость осуществления мероприятий в каждом из определенных направлений, потому 
что только комплексный сбалансированный и взаимосогласованный подход к совершенствованию системы 
противодействия таможенным правонарушениям приведет к желаемому результату уменьшения уровня таких 
правонарушений. На основе сравнительного анализа статистических данных и других факторов, сделан вывод о 
том, что положительные проявления правового сознания граждан, мотивация поступать добродетельно, 
согласно европейским стандартам, дали самый высокий положительный результат в противодействия 
таможенным правонарушениям. Обращено внимание на то, что игнорирование или формальный подход к 
мероприятиям, хотя бы в одном из направлений, сведет к минимуму результаты работы в других направлениях. 

Научная новизна. Проведено авторскую классификацию основных направлений совершенствования 

системы противодействия таможенным правонарушениям. Доказана необходимость комплексного подхода к 
процессу совершенствования указанной системы. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при составлении 

государственных программ, планов, системы мер противодействия таможенным правонарушениям. Четкая 
классификация основных направлений дает возможность применить эффективные меры повышения уровня 
законности при осуществлении государственного таможенного дела. 

Ключевые слова: система предупреждения и противодействия таможенным правонарушениям, 

направления усовершенствования, факторы, факторы влияния. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ: КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Постановка проблеми. Для обґрунтованого визначення перспективних напрямів розвитку 
економіки та забезпечення достатнього рівня її безпеки необхідно раціонально підходити до побудови 
теоретико-методичного апарату, який буде враховувати сучасні управлінські аспекти державного 
регулювання. Також важливо вірно представляти зміст концептуальних понять, що використовуються 
в характеристиках економіки держави. При цьому теоретичні трактування повинні бути науково-
обґрунтованими та мати прикладне значення у різних сферах державного управління. 

Враховуючи сучасні тенденції для національної економіки, а це висока імпортна залежність від 
товарів (послуг) і навпаки експортна сировинна орієнтація підприємств базових галузей економіки, 
необхідно визначитися із чітким трактуванням процесів подолання такої форми залежної та 
відновлення економічної самодостатності і самостійності держави. Йдеться про виділення теоретико-
методичного змісту імпортозаміщення – поняття, яке об’єднує аспекти політики забезпечення високого 
рівня економічної безпеки держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та наповнення теоретико-методичного 
базису державної політики імпортозаміщення є постійними, що дозволяє виділяти окремі наукові 
школи в контексті історичного минулого та сучасного сьогодення.  

Поняття імпортозаміщення почалося використовуватися ще в період існування командно-
адміністративної системи господарювання в якості інструмента протекціонізму та державної політики 
регулювання економіки. Втім, широко імпортозаміщення розглядалося у дослідженнях представників 
неокейсіанської школи – П. Самуельсона, Дж. Хікса, М. Фелдстайна, М. Бруно, Ф. Модільяні, 
Д. Патінкін, які у кінці ХХ ст. представляли модель економічного розвитку держави через процеси 
витіснення імпортних товарів, пріоритетного використання внутрішніх ресурсів, відмови від зовнішніх 
джерел фінансування економіки. В теоретичних моделях економічного розвитку держави тих часів 
імпортозаміщення визначалося з позицій пошуку нових шляхів його забезпечення, що пізніше 
утворило окремі концепції державного управління. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки дослідженням імпортозаміщення активно 
займаються такі вчені, як: О. Амоша, З. Варналій, Т. Васильців, О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, 
Я. Жаліло, А. Мазаракі, Т. Мельник, А. Чухно, Л. Шинкарук, та ін. При цьому поняття імпортозаміщення 
розглядається в різних аспектах, зокрема стосовно забезпечення економічної безпеки держави, 
такими науковцями, як: Д. Венцковським, В. Волошиним, С. Давиденком, А. Двігун, О. Ляшенко, 
А. Мокієм, А. Сухоруковим, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, Л. Шевченко та ін. Втім результати наукових 
досліджень більше узагальнюють процедури заміщення імпорту товарами (послугами) внутрішнього 
виробництва не враховуючи галузеві, територіальні, соціально-економічні особливості, недостатньо 
обґрунтовуючи передумови виникнення імпортної залежності, не передбачаючи висвітлення 
прогнозних результатів. Такі недоліки потребують виправлення і тому в теоретико-методичну базу 
державної політики імпортозаміщення необхідно закласти відповідні роз’яснення. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-методичного базису 
державної політики імпортозаміщення крізь призму забезпечення економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасному періоді розвитку ринкової економіки 
у науковій літературі поняття «імпортозаміщення» розглядається за різними підходами. Багато 
науковців дотримуються управлінського підходу і визначають головну роль державним 
протекціоністським заходам у реалізації політики імпортозаміщення. Так, В. Геєць розглядає 
імпортозаміщення як окрему сферу економіки держави, яка має бути ключовою ідеєю у формуванні 
плану дій підтримки національного виробничого сектора на кілька найближчих років та сприяти 
подоланню від’ємного сальдо платіжного балансу і збільшенню експортних можливостей [1]. У праці 
[2, с. 232] автори такої ж думки, але, окрім виділення пріоритетності імпортозаміщення серед усіх 
сфер державного управління економіки, наголошують на важливості тенденцій глобалізації та 
загострення міжнародних економічних конфліктів. 

Більш вагоміше значення надають імпортозаміщенню Я. Жаліло та Д. Покришка і вважають його 
розвиток як умову підтримки та забезпечення державного суверенітету і безпеки країни у 
глобалізованому світі [3, с. 73]. Таким чином, науковці у виборі інструментів державної 
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протекціоністської політики забезпечення економічного розвитку та безпеки, імпортозаміщення 
розглядають як найбільш перспективний та результативний інструмент. 

Імпортозаміщення як державна політика протекціонізму також розглядається у науковій праці за 
редакцією В. Точиліна, але, на відміну від попередніх тверджень, визначається окремий галузевий 
напрям такої політики – галузі промисловості, що виробляють замінники імпорту. Зокрема, автори 
пропонують протекціоністські дії держави скеровувати на промислове виробництво продукції, яке 
започатковане нещодавно і є новим в економіці [4, с. 192-194]. Втім, такій державній політиці властиві 
значні ризики і їх кількість збільшуватиметься в умовах ускладнення доступу до ринку ресурсів. 
Вважаємо, що такі галузі повинні розвиватися у висококонцентрованому конкурентному середовищі і, 
таким чином, збільшуватиметься їх виробнича інноваційність, інвестиційна привабливість, ресурсна 
ефективність та, головне, результативність для держави. Розвиток нових галузевих секторів у штучно 
створених умовах може й не принести державі прогнозованих результатів і протекціоністські дії 
більше свідчитимуть про втрату економічних вигід. 

На думку Л. Шинкарук, в контексті імпортозаміщення підтримка та розвиток державою нових 
секторів промислового виробництва є доцільними в умовах дієвості таких чинників, як: 1) високий 
рівень кваліфікації та моральних якостей державних чиновників; 2) відкритість та неупередженість 
державних рішень з питань надання пільгових режимів; 3) обґрунтованість рішень щодо відносної 
конкурентоспроможності; 4) націленість суспільства на самовдосконалення, а не на матеріальне 
споживання [5, c. 168]. 

Також підтримують думку розвитку нових напрямів у промисловості через імпортозаміщення 
науковці Національного інституту стратегічних досліджень і розглядають відповідне поняття як 
перехідний етап у процесі реструктуризації економіки, після чого має відбуватися послідовний перехід 
до експортоорієнтованої моделі розвитку, що обумовлено обмеженістю внутрішнього ринку та 
необхідністю забезпечення нових ринків збуту. Після налагодження експортного потенціалу дієвість 
політики державного протекціонізму повинна зменшуватися і роль держави стосуватиметься 
підтримки та стимулювання розвитку конкуренції [6, с. 7]. Відтак, державний протекціонізм не повинен 
бути тривалим і орієнтуватися на забезпечення зовнішньоторговельної діяльності внутрішніх 
виробників. При цьому відбудеться заміна векторів розвитку економіки держави – від 
імпортозаміщення (яке потребує значного фінансування) до експортоорієнтованого розвитку 
(результатом стає збільшення валютних надходжень). Вважаємо, що такі твердження вдало 
розглядають перспективи національної економіки, коли посилюється залежність її товарної, 
фінансово-кредитної, валютної систем від іноземних товарів, грошових надходжень та ін. 

На нашу думку, імпортозаміщення не потрібно розглядати як тактичний інструмент держави у 
зменшенні зовнішньої залежності, а відтак і період його ефективного використання для економіки та її 
безпеки залежить від багатьох чинників. Так, пріоритетне значення має конкурентне середовище, яке 
достовірно виявляє сильні та слабкі сторони державної політики протекціонізму імпортозаміщення. 

Важливість існування конкурентного середовища за умов державної підтримки економіки 
визначають А. Мазаракі та Т. Мельник, які імпортозаміщення розглядають як процес вітчизняного 
виробництва конкурентоспроможних замінників імпортної продукції, який дозволяє забезпечувати 
потреби внутрішнього ринку та збалансувати торговельний баланс країни [7, с. 11]. Такі твердження 
ґрунтовно визначають роль протекціоністських дій держави у напрямку насичення внутрішнього ринку 
конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва, але незрозуміло яким чином буде 
відбуватися регулювання ринку, коли у підприємств буде більший інтерес експортувати продукцію. 

З-поміж тверджень щодо сутності імпортозаміщення варто комплексним вважати визначення 
М. Цапа: «… напрям державної структурної політики, метою якого є покращення співвідношень 
вітчизняного виробництва, імпорту та продажу на внутрішньому ринку товарів і послуг, що 
реалізується шляхом покращення конкурентних позицій реального сектору економіки, стримування 
імпорту з застосуванням тарифних і нетарифних обмежень, збільшення обсягів експорту та 
покращення торговельного балансу країни» [8, с. 14]. 

Визначення імпортозаміщення як певного процесу (скорочення, припинення, обмеження, 
витіснення (бажаного, небажаного) імпорту товарів; планування, організації, стимулювання 
збільшення обсягів внутрішнього виробництва аналогічних товарів) дозволяє з’ясувати його 
концептуальні характеристики при розробці та реалізації відповідних державних програм. Це особливо 
важливо, коли такі програми поєднують вирішення завдань щодо економічного зростання та 
забезпечення економічної безпеки держави. 

Висновки крізь призму забезпечення економічної безпеки держави можна зробити й з інших 
тверджень науковців про сутність імпортозаміщення. Так, Д. Уваров розглядає імпортозаміщення як 
пріоритетний інструмент у вирішенні завдань державної і регіональної політики в частині 
забезпечення національної безпеки і сталого економічного розвитку держави [9, с. 3]. 

Натомість Є. Логачева характеризує імпортозаміщення як інструмент забезпечення 
продовольчої безпеки та однин із шляхів підвищення конкурентоспроможності галузі [10, с. 3]. Такої 
думки притримується і С. Редько та наголошує, що забезпечення продовольчої безпеки країни 
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досягається завдяки нарощуванню обсягів вітчизняного виробництва, при синхронному 
імпортозаміщенню відповідних видів продукції і розширенню експорту за рахунок ефективної системи 
державного протекціонізму [11, с. 130-131]. Відтак, автори виділяють лише окрему складову 
економічної безпеки, що вважаємо недостатньо вірним, оскільки імпортозаміщення стосується різних 
сфер забезпечення економіки держави і, відтак, складових безпеки. 

Інші науковці виділяють більшу кількість складових економічної безпеки та сфер розвитку 
держави і наголошують, що функціональність імпортозаміщення залежить від кон’юнктури світового 
господарства і технологічних змін, що відбуваються в ньому і дозволяють забезпечити економічну, 
зовнішньоекономічну, фінансову і продовольчу безпеку держави. Втім такі припущення жодним чином 
не обґрунтовують концептуальні аспекти державної політики розвитку внутрішнього ринку, а лише 
майбутні результати впливу зовнішньоекономічних відносин, що суперечить базовим принципам 
забезпечення економічної безпеки держави. 

І. Суханова та М. Лявіна вважають, що головною ціллю імпортозаміщення є забезпечення 
економічної безпеки держави, тобто виробництва таких обсягів якісної продукції, які задовольнятимуть 
попит населення, а промисловість – в сировині. Автори імпортозаміщення представляють як 
особливий тип економічної стратегії та промислової політики держави, направлений на захист 
внутрішнього виробника і забезпечення населення всіма необхідними товарами споживчого попиту 
шляхом заміщення імпортних товарів товарами національного виробництва [12, с. 27]. Вважаємо, такі 
твердження концептуально враховують сучасні тенденції національної економіки та передумови 
забезпечення її безпеки. Однак, не варто виділяти лише промисловий сектор та його необхідну 
підтримку з боку держави, адже імпортозаміщення повинно стосуватися не тільки товарів, які мають 
високий попит на внутрішньому ринку, а й передбачати насичення ринку послугами, що є 
важкодоступними для населення. 

Очевидно, що на стан економічної безпеки держави впливає значна кількість чинників, але 
головним є зовнішній вплив, який неможливо контролювати, часто непрогнозований і потребує 
значних внутрішніх ресурсів для адаптації. Все це сприяє прискоренню процесу імпортозаміщення, яке 
частіше розглядається як пріоритетний напрямок розвитку національної економіки на довгострокову 
перспективу. За таких обставин імпортозаміщення виходить на державний рівень, стаючи важливим 
фактором підвищення захисту економічної безпеки країни, її стійкості до зовнішнього впливу та 
засобом, здатним вивести із стагнації. 

Відмітимо, що забезпечення економічної безпеки держави відбувається на основі управління 
низкою функціональних складових (виробничою, демографічною, енергетичною, 
зовнішньоекономічною, інвестиційно-інноваційною, макроекономічною, продовольчою, соціальною, 
фінансовою) і це потребує застосування комплексного підходу, який враховуватиме сукупність 
внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку економіки держави. При цьому, про результативність 
забезпечення економічної безпеки держави свідчать тенденції на внутрішньому ринку, які 
обумовлюються рівнем залежності ринку від імпортних товарів. Таким чином імпортозаміщення через 
вектори розвитку внутрішнього ринку раціонально розглядати як пріоритетний інструмент 
забезпечення економічної безпеки держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Очевидно, що імпортозаміщення позитивно 
позначається на певних важливих параметрах економічної безпеки держави, а відмова від нього лише 
збільшує кількість ризиків та загроз формування прийнятного рівня безпеки. Вважаємо, що без 
зменшення рівня залежності від імпорту неможливо досягнути високого рівня самодостатності 
економіки, забезпечити економічну самостійність, стабільність і стійкість, розпочати економічне 
зростання держави на основі інноваційних стратегій. 
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Лупак Р.Л. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ: КРІЗЬ 

ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Мета. Наукове обґрунтування теоретико-методичного базису державної політики імпортозаміщення крізь 

призму забезпечення економічної безпеки держави. 
Методика дослідження. Для досягнення встановленої мети використано спеціальні і традиційні методи 

дослідження економічних систем: для узагальнення сутнісних характеристик та теоретичних основ державної 
політики імпортозаміщення – аналізу, синтезу та порівняння; для ідентифікації імпортозаміщення як інструменту 
забезпечення економічної безпеки держави – системного та порівняльного аналізу. 

Результати. Встановлено, що у науковій літературі поняття «імпортозаміщення» розглядається за різними 

підходами. Доведено, що на сьогодні багато науковців дотримуються управлінського підходу і визначають 
головну роль державним протекціоністським заходам у реалізації політики імпортозаміщення. Обґрунтовано 
взаємообумовленість імпортозаміщення, внутрішнього ринку та економічної безпеки як об’єктів державної 
політики економічного зростання. Зроблено припущення, що імпортозаміщення не потрібно розглядати як 
тактичний інструмент держави у зменшенні зовнішньої залежності, а відтак і період його ефективного 
використання для економіки та її безпеки залежить від багатьох чинників. При цьому імпортозаміщення варто 
обґрунтовувати як процес, що дозволяє з’ясувати його концептуальні характеристики при розробці та реалізації 
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відповідних державних програм. Це особливо важливо, коли такі програми поєднують вирішення завдань щодо 
економічного зростання та забезпечення економічної безпеки держави. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку наукові напрацювання щодо побудови теоретико-

методичного апарату державної політики імпортозаміщення, який враховує аспекти забезпечення економічної 
безпеки держави. 

Практична значущість. Визначений теоретико-методичний базис дозволить сформувати 

загальноприйняту термінологію в державній політиці імпортозаміщення та вияснити їх концептуальний зміст при 
забезпеченні економічної безпеки держави. 

Ключові слова: імпортозаміщення, економічна безпека держави, внутрішній ринок. 

 
Lupak R.L. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE STATE POLICY OF IMPORT 

SUBSTITUTION: THROUGH THE PRISM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
Purpose – scientific substantiation of the theoretical and methodological basis of the state policy of import 

substitution through the prism of ensuring the economic security of the state. 
Methodology of research. To achieve this goal are used special and traditional methods of research of 

economic systems: to generalize the essential characteristics and the theoretical foundations of the state policy of import 
substitution – analysis, synthesis and comparison; for the identification of import substitution as a tool for ensuring 
economic security of the state – system and comparative analysis. 

Findings. It is established that in the scientific literature the concept of «import substitution» is considered under 

different approaches. It is proved that today many scientists adhere to a managerial approach and determine the main 
role of state protectionist measures in implementing the policy of import substitution. The interdependence of 
substantiated import substitution, internal market and economic security as objects of the state policy of economic 
growth. It is assumed that import substitution does not need to be considered as a tactic of the state in reducing external 
dependence, and therefore the period of its effective use for the economy and its security depends on many factors. The 
import substitution should be substantiated as a process that allows us to find out its conceptual characteristics when 
developing and implementing relevant state programs. This is especially important when such programs combine the 
tasks of economic growth and economic security of the state. 

Originality. The further development of scientific work on the construction of the theoretical and methodical 

apparatus of the state policy of import substitution was acquired, which takes into account aspects of ensuring economic 
security of the state. 

Practical value. The determined theoretical and methodological basis will allow to formulate the common 

terminology in the state policy of import substitution and to clarify their conceptual content while ensuring the economic 
security of the state. 

Key words: import substitution, economic security of the state, domestic market. 
 
Лупак Р.Л. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БАЗИС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

Цель – научное обоснование теоретико-методического базиса государственной политики 

импортозамещения сквозь призму обеспечения экономической безопасности государства. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы специальные и 

традиционные методы исследования экономических систем: для обобщения сущностных характеристик и 
теоретических основ государственной политики импортозамещения – анализа, синтеза и сравнения; для 
идентификации импортозамещения как инструмента обеспечения экономической безопасности государства – 
системного и сравнительного анализа. 

Результаты. Установлено, что в научной литературе понятие «импортозамещение» рассматривается по 

разным подходам. Доказано, что сегодня многие ученые придерживаются управленческого подхода и 
определяют главную роль государственным протекционистским мерам в реализации политики 
импортозамещения. Обоснованно взаимообусловленность импортозамещения, внутреннего рынка и 
экономической безопасности как объектов государственной политики экономического роста. Сделано 
предположение, что импортозамещение не нужно рассматривать как тактический инструмент государства в 
уменьшении внешней зависимости, а значит и период его эффективного использования для экономики и ее 
безопасности зависит от многих факторов. При этом импортозамещение стоит обосновывать как процесс, 
позволяющий выяснить его концептуальные характеристики при разработке и реализации соответствующих 
государственных программ. Это особенно важно, когда такие программы сочетают решения задач по 
экономическому росту и обеспечения экономической безопасности государства. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие научные наработки по построению теоретико-

методического аппарата государственной политики импортозамещения, который учитывает аспекты обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Практическая значимость. Определенный теоретико-методический базис позволит сформировать 

общепринятую терминологию в государственной политике импортозамещения и выяснить их концептуальное 
содержание при обеспечении экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность государства, внутренний рынок. 
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ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗБАЛАНСУВАННІ 
ГЛОБАЛЬНОГО МИТНОГО ПРОСТОРУ 

  
Постановка проблеми. Розвиток процесів глобалізації відбувається паралельно з процесами 

регіональної інтеграції, у деяких випадках навіть підсилюючи один одного. Очікувалося, що перехід 
економіки до нового етапу глобалізації у 21 ст. позбавить країни від переваг участі у регіональних 
інтеграційних об’єднаннях, проте, як показала практика, ті з них, які мали силу впливу на вирішення 
глобальних проблем, так і продовжують функціонування. Процеси економічної інтеграції поєднують 
дві складові: глобальну (інтеграція країн у глобальний простір) та регіональну (участь в РТУ). Розвиток 
економічних інтеграційних процесів нерозривно пов’язаний із питаннями організації функціонування 
митного простору, адже цілі зазначених процесів включають створення ліберальних сприятливих умов 
для торгівлі між країнами-учасницями, зменшення тарифних та нетарифних бар’єрів, усунення 
перешкод для взаємної торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міжнародної економічної інтеграції, 
становлення та функціонування інтеграційних об’єднань залишаються у фокусі досліджень науковців, 
зокрема, дані питання досліджували С. Беренда, І. Гладій, І. Іващук, Т. Мельник, Є. Савельєв, 
В. Сіденко, А. Філіпенко та ін. Проте багато питань залишаються дискусійними та нерозкритими, 
зокрема, потребує дослідження використання переваг інтеграційних процесів для збалансування 
глобального митного простору  

Постановка завдання. Метою роботи є оцінка сучасних тенденцій економічної інтеграції та 
обґрунтування їхньої ролі у збалансуванні глобального митного простору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 21 ст. формат зовнішньоторговельного 
співробітництва країн зазнав суттєвих змін, адже проголошені ідеали політики вільної торгівлі все 
частіше ставляться під сумнів. Міжнародна торгівля є  важливої сферою міжнародних економічних 
відносин, розвиток якої є підґрунтям економічного зростання. Так, впродовж останнього десятиліття 
міжнародна торгівля розвивалася набагато швидшими темпами ніж відбувалося зростання ВВП. 2016 
р. став роком, коли таке співвідношення опустилося нижче одиниці [1], що у майбутньому може стати 
поштовхом до повернення країн до протекціоністської політики. В той же час, міжнародна торгівля 
дозволяє економічним лідерам за рахунок відміни тарифного захисту більшості економік країн світу 
отримувати найбільші вигоди, утримуючи високий рівень нетарифного захисту власних ринків, 
викривляючи розуміння партнерства. Так дослідники виділяють наступні моделі стратегічного 
партнерства: представницьке стратегічне партнерство, стратегічне партнерство проти спільної 
загрози, тактичне партнерство заради стратегічних результатів і асиметричне стратегічне 
партнерство, при цьому наголошується, що партнери можуть мати зовсім різний економічний 
потенціал [2], а відтак, хтось з них має перевагу у реалізації інтересів.  

Тому країни змушені, не порушуючи прийняті зобов’язання в межах багатостороннього 
співробітництва у СОТ, шукати альтернативні варіанти побудови зовнішньоторговельної стратегії, 
використовуючи і механізми регіональної економічної інтеграції, що, в принципі, не суперечить участі в 
СОТ. Поглиблення процесів економічної інтеграції обумовлене такими причинами: зростання 
взаємозалежності національних економік та спільності інтересів, загострення глобальних проблем, 
вирішення яких не під силу окремій країні, поглиблення конкурентної боротьби на світових ринках, 
виникнення суперечностей між країнам при обранні векторів зовнішньоторговельної політики та ін. 
Процеси глобалізації вказали на складність налагодження взаємовідносин між країнами із різним 
рівнем економічного розвитку, підтвердженням чого вважаємо неможливість досягнення консенсусу 
між країнами-членами СОТ при вирішенні окремих проблем торгівлі, наприклад, 
сільськогосподарськими товарами. Правила СОТ встановлюють обмеження на використання країнами 
тарифних інструментів, в тому числі й дотримання зобов’язань, взятих при набутті членства. Така 
глобальна політика не залишає країнам варіантів розвитку зовнішньоторговельних стратегій окрім 
набуття членства у СОТ, тим більше, що членами організації є 164  країни (за станом на липень 
2016 р.). В той же час, діяльність СОТ показує ряд негативних моментів. Якщо на перших етапах 
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створення СОТ між країнами з незначними перешкодами узгоджувалися питання застосування 
тарифних та нетарифних заходів (рис. 1), то створення відкритого митного простору та ліберальних 
умов торгівлі спровокувало застосування країнами інструментів прихованого протекціонізму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Хронологія раундів ГАТТ/СОТ 
Джерело: cкладено автором за матеріалами Світової організації торгівлі: https://www.wto.org/ і 

ЮНКТАД: http://unctadstat.unctad.org/EN/ 

 
В межах СОТ лібералізація торгівлі та збалансування митного простору відбувається  завдяки: 

узгодженню тарифів при вступі; реалізації принципу недискримінації (режим найбільшого сприяння); 
забезпечення прозорості і передбачуваності системи; достовірності інформації про тарифні позиції 
країн-партнерів; підтримці інтеграції країн у глобальну торговельну систему; сформованому механізму 
врегулювання суперечок [3]. 

Світова практика та наукові дослідження показують, що міжнародна торгівля при зниженні 
тарифних ставок та лібералізації митного простору може створювати позитивні ефекти для країни, 
наприклад, забезпечуючи зростання, але не завжди вирішує проблему нерівності економічного 
розвитку всередині країни [4], прикладом чого може бути Індія [5], Китай [6-9] (які за прогнозами на 
2050 р. збережуть місце в десятці країн світу за обсягами ВВП) та інші країни, розширення присутності 
яких на світових ринках потребує додаткового реформування національних економік, вирівнювання 
просторового розвитку. 

Приклад Китаю є одним із найбільших парадоксів залучення країн до міжнародної торгівлі, про 
який зазначають науковці [10], при цьому утримання помірного рівня глобалізації та низького рівня 
економічної свободи, але і одночасного збереження регіональних диспропорцій у розвитку. Китай став 
членом Світової організації торгівлі та зумів зайняти лідируючі позиції у світовій торгівлі, взявши 
зобов’язання виконувати правила ведення торгівлі, проте обрав жорстку експансійну експортну 
політику і неодноразово їх порушував. 

Глобальний митний простір охоплює країни, які мають різні рівні захисту національних ринків та 
узгодження тарифів, що підтверджує аналіз митних профілів окремих країн (табл. 1 ) [11]. 

Раунди ГАТТ/СОТ  

1951 р. Торкі 

  1947 р., Женева  

1947 р., Аннесі  

Питання, що вирішувалися 

Тарифи 

Інші питання (торгівля послугами, 
врегулювання суперечок, сільське 

господарство та ін.) 

Нетарифні заходи 

1956 р., Женева  

Антидемпінгові заходи 

Рамкові угоди 

1960-1961 р., Женева  

1964-1967 р., Женева 

Проблеми розвитку торгівлі 

1973-1979 р., Женева  

2001 р. – …, Доха раунд 
(перший раунд  СОТ) 

1986-1994 р., Женева 
 

https://www.wto.org/
http://unctadstat.unctad.org/EN/
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Становлення глобальної системи управління тарифними ставками країн в межах СОТ мало на меті 
убезпечити світову торгівлю та її учасників від непрогнозованих стратегій країн в частині підвищення 
тарифів у випадку виникнення загрозливих ситуацій для внутрішнього ринку та зміни економічної 
ситуації, хоча волатильність цін та фінансова нестабільність після кризи 2007-2008 рр. стала 
постійною рисою світової економіки. Варто зазначити, що для багатьох країн існують відмінності в 
рівнях узгоджених тарифів, і тих, які фактично використовуються країнами [12]. У практиці СОТ є і 
випадки порушення вже узгоджених тарифів, або ж надсилання запиту для перегляду тарифів.  
Стаття XXVIII ГАТТ-1994 дає право країнам змінювати ставки мита для тимчасового захисту окремих 
галузей [13]. Зазначимо, що таким правом скористалася і Україна у 2012 р. щодо перегляду тарифів 
більш ніж за 350 товарними позиціями, проте країни-члени СОТ прийняли колективне рішення про 
відкликання заявки. Зараз Україна очікує можливості подання чергової заявки на перегляд у зв’язку із 
правом, отриманим під час вступу до СОТ. Проте такий процес є мало результативним, адже 
передбачає узгодження зміни тарифів з усіма країнами-членами, і практика перегляду тарифів є 
незначною (близько 30 випадків), тим більше за великою кількістю товарних позицій. Ще одним 
фактором ризику є те, що спрощення умов торгівлі між країнами іноді має односторонній характер, 
тобто неспівмірними є вигоди для країн. 

Таблиця 1 

Відмінності між країнами-членами СОТ  у рівнях тарифного захисту 
 

 Узгодження тарифів 
(%) 

Середньоарифметична зв’язана 
кінцева ставка мита 

Середньоарифметична ставка 
мита за РНС 

Бангладеш 15,5 169,3 13,9 

Бразилія 100 31,4 13,5 

Буркіна-Фасо 39,1 42,1 12,2 

Зімбабве 22,2 88,0 18,8 

Ізраїль 74,6 22,7 4,5 

Індія 74,4 48,5 13,4 

Індонезія 96,3 37,1 6,9 

ЄС  100 4,8 5,1 

Канада 99,7 6,8 4,2 

Конго 16,2 27,2 11,9 

Китай  100 10,0 9,9 

Мексика 100 36,2 7,1 

Молдова 100 6,9 5,4 

ОАЕ 100 14,4 4,7 

Пакистан 98,7 60,0 12,3 

США 100 3,5 3,5 

Сінгапур 69,6 9,6 0,2 

Україна 100 5,8 4,5 

Туреччина 50,3 28,6 10,8 

Японія  99,7 4,4 4,0 

Джерело: складено за [11] 

 
На сьогодні у СОТ формуються певні коаліційні об’єднання країн, які висувають свої вимоги при 

розгляді окремих питань, зокрема, в узгодженні умов торгівлі сільськогосподарською продукцією, 
порушують правила торгівлі через застосування бар’єрів на експорт певних видів сировинних товарів, 
за використання яких точиться боротьба між країнами (наприклад, Китаєм було встановлене 95% 
експортне мито на жовтий фосфор, обмежено вивіз певних сировинних товарів, натомість зростає 
інтерес Китаю до країн Африки, звідки експортується мідь, олово, інші мінеральні ресурси). 

Таким чином, неоднорідність глобального митного простору, незважаючи на проголошені 
міжнародними організаціями, передусім СОТ, принципи недискримінаційної торгівлі, зниження 
тарифних та нетарифних бар’єрів, рівності доступу країн на ринки, змушує країни використовувати 
різні форми співробітництва для забезпечення національних інтересів. Саме тому, поряд з 
глобальними інтеграційними процесами, відбуваються і регіональні. Виходячи із власних інтересів для 
збалансування  митного простору країни обирають одну із організаційних форм економічної інтеграції 
залежно від ступеня інтеграції. Так, поверхнева інтеграція передбачає утворення преференційних 
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торгових угод, угод про вільну торгівлю, митний союз; глибока інтеграція – спільного ринку та 
економічного союзу [14, с. 234-235].  

На кожному з етапів міжнародної економічної інтеграції вплив на збалансування митного 
простору залежить від ступеня узгодження інструментів регулювання торгівлі. Для усіх форм 
характерним є ліквідація митних бар’єрів у взаємній торгівлі; для митного союзу та форм глибокої 
інтеграції встановлюються єдині митні тарифи у торгівлі з третіми країнами; для спільного ринку та 
економічного союзу характерне вільне переміщення капіталу і робочої сили; узгодження економічної 
політики країн характерне для економічного союзу. Форми поверхневої інтеграції є привабливими для 
країн, зокрема, угода про вільну торгівлю попри скасування мита та інших обмежень, дає право країні 
самостійно визначати політику щодо третіх країн. Окрім того, відкриваючи окремі сектори економіки, 
країна може зберігати високий ступінь захисту ринку в цілому [15]. Найбільше укладених угод про 
вільну торгівлю припадає на європейський регіон (рис. 2). 

 

Рис. 2. Регіональний розподіл угод про вільну торгівлю  
Джерело: [16] 

 
Аналіз еволюції укладення регіональних торговельних угод підтверджує, що для них характерні 

певні періоди спаду та підйому, а починаючи з 90-х рр. ХХ ст. ці процеси набули особливого розвитку 
та динаміки (рис. 3). Зазначимо, що не усі угоди є довготривалими. 

 
Рис. 3. Динаміка укладення регіональних торговельних угод 

Джерело: [16] 
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Регіоналізація глобального простору відбувається за рахунок утворення регіональних 
інтеграційних об’єднань, найбільш дієвими серед яких є Європейський Союз, НАФТА, МЕРКУСОР, 
АСЕАН, КОМЕСА, Європейська асоціація вільної торгівлі та інші. У багатьох випадках, створення 
інтеграційних об’єднань, не дає відчутного результати у взаємній торгівлі, бо в межах об’єднань 
помітка велика різниця в обсягах торгівлі країн між собою. Тому залучення країни до однієї з 
організаційних форм інтеграції не є свідченням врахування її інтересів та досягнення ефекту від 
лібералізації торгівлі. Проте, є приклади РТУ, для яких впродовж останніх десятиліть відбулися 
позитивні зміни у взаємній торгівлі країн (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка торгівля товарами між країнами в межах об’єднання 

 

Об’єднання \ Рік 1995 2000 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 

Експорт, % до загального експорту об’єднання  

ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations) 24,9 23,0 25,2 25,4 24,6 25,0 25,9 25,4 24,3 24,0 

CARICOM (Caribbean Community) 14,4 15,5 11,7 14,2 11,9 12,8 11,0 11,5 11,7 12,5 

COMESA (Common Market for 
Eastern and Southern Africa) 5,7 4,8 5,0 5,4 7,0 7,2 7,4 9,6 11,4 9,9 

ECOWAS (Economic Community of 
West African States) 9,4 9,2 8,3 9,2 9,5 7,4 7,4 8,0 10,3 11,7 

EFTA (European Free Trade 
Association) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

EU28 (European Union) 61,8 67,7 68,1 67,2 66,6 64,8 61,9 62,6 62,6 63,7 

FTAA (Free Trade Area of the 
Americas) 52,8 61,3 56,9 56,3 54,2 54,8 55,0 55,8 55,6 54,9 

MERCOSUR (Southern Common 
Market) 19,1 18,1 13,7 13,8 14,5 14,7 13,3 13,1 13,3 14,0 

NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) 46,0 55,7 51,3 49,5 48,0 48,7 48,6 50,2 50,4 50,2 

Імпорт, % до загального імпорту об’єднання  

ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations) 18,0 22,2 25,8 24,9 24,9 24,8 23,5 23,1 23,3 22,6 

CARICOM (Caribbean Community) 8,6 8,9 10,4 11,3 8,5 9,7 8,8 8,6 8,0 8,0 

COMESA (Common Market for 
Eastern and Southern Africa) 4,2 5,0 5,5 5,7 6,0 6,5 6,0 5,9 5,8 5,6 

ECOWAS (Economic Community of 
West African States) 8,4 12,5 10,3 10,8 9,5 9,1 10,1 9,7 9,9 10,0 

EFTA (European Free Trade 
Association) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 

EU28 (European Union) 59,8 61,3 61,0 59,1 59,5 57,8 56,2 58,6 59,0 59,7 

FTAA (Free Trade Area of the 
Americas) 44,6 46,4 41,8 41,7 41,1 41,4 41,9 41,8 39,6 39,1 

MERCOSUR (Southern Common 
Market) 17,7 20,1 18,4 17,3 17,8 17,3 15,2 13,6 13,8 15,2 

NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) 37,7 40,0 33,7 33,1 32,8 33,4 33,7 34,8 33,5 33,2 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД  

 
Найтиповішим приладом успішної глибокої інтеграції є  Європейський Союз, який пройшов усі 

етапи інтеграції та зумів зберегти свою першопочаткову ідею при створенні, зокрема, забезпечення 
безперешкодного руху товарів, капіталу, робочої сили між країнами-учасницями. Саме це 
залишається мотиваційним механізмом для набуття країнами членства у ЄС . Водночас, ЄС 
продовжує політику інтеграції [17], періодично переглядає концепції розвитку, зокрема, мова йде про 
Стратегію Європа-2020, вектори співробітництва з третіми країнами. 

Проте, як показує практика торговельного співробітництва країн продовжується практика 
недобросовісної конкуренції, застосування дискримінаційних та протекціоністських заходів. Тому 
подальший розвиток як глобальної, так і регіональної інтеграції має будуватися на партнерстві між 
країнами, що не обов’язково передбачає утворення регіональних інтеграційних об’єднань (наприклад, 
БРІКС), у тому числі й форматі глибокої інтеграції. Серед основних проблем економічної інтеграції 
країн, що перешкоджають збалансуванню митного простору, вважаємо наступні: 

 посилення кризових явищ та зростання нестабільності в світі, що не дозволяють об’єктивно 
робити прогнози щодо розвитку міжнародної економіки і торгівлі. Хоча при вірно обраній стратегії 
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участь країн в РТУ збільшує їхні можливості протистояти викликам, надаючи сприятливі умови у 
взаємній торгівлі; 

 лобіювання економічно розвиненими країнами власних інтересів в процесах глобальної 
інтеграції; 

 поява нових лідерів в міжнародній торгівлі (наприклад, Китаю), центрів сили, партнерських 
зв’язків, які в майбутньому можуть трансформуватися в РТУ; 

  загострення національної, в тому числі й економічної, безпеки; 

 відсутність стійких структурних реформ в країнах, що розвиваються; 

 надмірна торговельна взаємозалежність країн, або ж відсутність економічного інтересу між 
країнами; 

 суперечності між заходами національної політики захисту інтересів країни та політикою 
організації чи об’єднання; 

 та інші. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідження підтверджує важливість 

процесів інтеграції (як глобальної, так і регіональної) для збалансування митного простору. Проте 
очікувані ефекти від цих процесів зовсім різні, незважаючи на зниження або відміну тарифів, 
зменшення нетарифних бар’єрів. СОТ як основній глобальній інституції довелося пройти важкий 
еволюційний шлях, щоби виробити систему узгодження інтересів країн-членів. І навіть за цих умов ми 
спостерігаємо значну неоднорідність митного простору, різні стратегії поведінки країн після набуття 
членства, відмінності у позиціях захисту національної економіки. Це і стало поштовхом для активізації 
укладення країнами регіональних торговельних угод. Проте, як показує практика, навіть в межах 
регіональних об’єднань країни використовують заходи захисту національних  ринків. Щодо подальшої 
економічної інтеграції, то вважаємо, що її розвиток матиме успіх, якщо прийняття зобов’язань 
країнами при вступі в СОТ або регіональне об’єднання буде супроводжуватися не лише зняттям 
тарифних обмежень, а й дотриманням домовленостей і стійкої інтеграційної взаємодії, спрямованої на 
збалансування глобального митного простору.  
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теоретичного узагальнення – при обґрунтуванні важливості процесів економічної інтеграції для розвитку 
міжнародної торгівлі та її лібералізації; метод – порівняння та групування – при проведенні оцінки регіональних 
інтеграційних процесів та з’ясуванні їхньої ролі у вирішенні питань регулювання міжнародної торгівлі; історико-
логічний, методи аналізу та синтезу, графічний та табличний методи – при формулюванні проблем економічної 
інтеграції країн, що перешкоджають збалансуванню митного простору. Інформаційну базу дослідження 
становлять дані Світової організації торгівлі та ЮНКТАД. 

Результати. Аргументовано важливість процесів економічної інтеграції для розвитку міжнародної торгівлі 

та її лібералізації. З’ясовано, що глобальний митний простір є неоднорідним, бо існують відмінності між країнами  
у ставках мита, рівнях узгодження митних тарифів. Проведено оцінку регіональних інтеграційних процесів та 
з’ясовано їхню роль у вирішенні питань регулювання міжнародної торгівлі. Проаналізовано організаційні форми 
міжнародної економічної інтеграції. Встановлено, що країни активно використовують РТУ у своїй практиці. 
Обґрунтовано взаємозв’язок процесів економічної інтеграції та збалансування митного простору. Сформульовано 
проблеми економічної інтеграції країн, що перешкоджають збалансуванню митного простору. 

Наукова новизна полягає у системному підході до оцінки впливів процесів економічної інтеграції 

(глобальної та регіональної) на збалансування митного простору та обґрунтуванні суперечностей, які виникають 
для країн. 

Практична значущість полягає у тому, що отримані автором результати слугуватимуть підґрунтям для 

оцінки країнами переваг та викликів від процесів економічної інтеграції, що сприятиме збалансуванню як їхніх 
інтересів, так і самого митного простору.  

Ключові слова: глобалізація, економічна інтеграція, міжнародна торгівля, мито, митний простір, Світова 

організація торгівлі, тарифний захист, тарифні і нетарифні бар’єри. 
 
Voitseshchuk A.D. PROCESSES OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE BALANCING OF THE GLOBAL 

CUSTOMS SPACE 
Purpose. The aim of the article is to assess the current trends of economic integration in the process of 

liberalization of international trade and to substantiate their role in balancing the global customs space.  
Research methodology. Methodology and research methods are based on dialectic and system approaches. 

General scientific and special methods are used in the process of research in particular, theoretical generalization – in 
substantiating the importance of economic integration processes for the development of international trade and its 
liberalization; method of comparison and grouping – in conducting an assessment of regional integration processes and 
clarifying their role in resolving issues of international trade regulation; historical and logical methods of analysis and 
synthesis, graphical and tabular methods – in formulating the problems of economic integration of countries, which 
hinders the balance of the customs space. The information base of the study is data from the World Trade Organization 
and UNCTAD. 

Results. The importance of the processes of economic integration for the development of international trade and 

its liberalization is argued. It is revealed that the global customs space is heterogeneous, because there are differences 
between countries in the rates of duties, the levels of harmonization of customs tariffs. An assessment of regional 
integration processes was conducted and their role in the decision of issues of regulation of international trade was 
clarified. The organizational forms of international economic integration are analyzed. 

It is established that countries are actively using Regional Customs Administration in their practice. The 
interrelation of processes of economic integration and balancing of customs space is substantiated. The problems of 
economic integration of the countries that impede the balance of the customs space are formulated. 

Originality. The scientific novelty is the systematic approach to assessing the impacts of economic integration 

processes (global and regional) on balancing the customs space and substantiating contradictions that arise for 
countries. 

Practical value. The practical significance lies in the fact that the results obtained by the author will serve as a 

basis for assessing the benefits and challenges faced by countries by the processes of economic integration that will 
balance both their interests and the customs space themselves. 

Key words: globalization, economic integration, international trade, customs, customs space, World Trade 

Organization, tariff protection, tariff and non-tariff barriers. 
 
Войцещук А.Д. ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СБАЛАНСИРОВАНИИ 

ГЛОБАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
Цель – оценить современные тенденции экономической интеграции в процессе либерализации 

международной торговли и обосновать их роль в сбалансировании глобального таможенного пространства. 
Методика исследования. Методология и методика исследования базируются на диалектическом и 

системном подходах. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности, 
теоретического обобщения – при обосновании важности процессов экономической интеграции для развития 
международной торговли и ее либерализации; метод – сравнений и группировки – при проведении оценки 
региональных интеграционных процессов и выяснении их роли в решении вопросов регулирования 
международной торговли; историко-логический, методы анализа и синтеза, графический и табличный методы – 
при формулировании проблем экономической интеграции стран, препятствующих сбалансированию 
таможенного пространства. Информационную базу исследования составляют данные Всемирной торговой 
организации и ЮНКТАД. 

Результаты. Аргументирована важность процессов экономической интеграции для развития 

международной торговли и ее либерализации. Выяснено, что глобальное таможенное пространство 
неоднородно, поскольку существуют различия между странами в ставках пошлины, уровнях согласования 
таможенных тарифов. Проведена оценка региональных интеграционных процессов и выяснена их роль в 
решении вопросов регулирования международной торговли. Проанализированы организационные формы 
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международной экономической интеграции. Установлено, что страны активно используют РТУ в своей практике. 
Обоснованы взаимосвязь процессов экономической интеграции и сбалансирования таможенного пространства. 
Сформулированы проблемы экономической интеграции стран, препятствующих сбалансированию таможенного 
пространства. 

Научная новизна заключается в системном подходе к оценке воздействий процессов экономической 

интеграции (глобальной и региональной) на сбалансирование таможенного пространства и обосновании 
противоречий, которые возникают для развивающихся стран. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные автором результаты будут служить 

основой для оценки странами преимуществ и вызовов от процессов экономической интеграции, будет 
способствовать сбалансированию как их интересов, так и самого таможенного пространства. 

Ключевые слова: глобализация, экономическая интеграция, международная торговля, таможенная 

пошлина, таможенное пространство, Всемирная торговая организация, тарифная защита, тарифные и 
нетарифные барьеры. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З 
ГРОМАДЯНАМИ ЩОДО ПРОПУСКУ ТОВАРІВ, ЩО 

ПЕРЕМІЩУЮТЬ (ПЕРЕСИЛАЮТЬ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН: 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
Постановка проблеми. В умовах посилення інтеграційних процесів, збільшення 

товарообороту й пасажиропотоків між країнами та зростання обсягів зовнішньоекономічних операцій 
стрімко зростають і обсяги митної інформації. Саме тому, усі напрямки діяльності митних 
адміністрацій пов’язані із великими масивами інформації. Зокрема, одним із таких видів діяльності є 
інформування та консультування громадян щодо чинних митних правил та порядку виконання митних 
формальностей із метою дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи. 

Забезпечення в установленому порядку громадян інформацією з митних питань є однією з 
функцій митних відомств держав – відповідно до стандартів Кіотської конвенції, зокрема розділу 9. 
Іншими нормативними актами ВМО, що унормовують інформування громадян з питань державної 
митної справи є: 

1) Рекомендації (1999 р.) по використанню World Wide Web сайтів митних адміністрацій, в яких 
зазначається інформація, яка повинна бути розміщена на веб-сайтах митниць, включаючи інформацію 
для мандрівників і торговців. У ній також описано подання контактної інформації митниці, включаючи 
адреси електронної пошти, які будуть доступними для громадськості; 

2) Оновлена Арушська декларація. П. 3 переглянутої Арушської декларації підкреслює, що 
клієнти митниці мають право на високий ступінь впевненості і передбачуваності своїх відносин з 
митницею. Митне законодавство, правила, процедури та адміністративні норми повинні бути 
оприлюднені, легко доступні і застосовуватися єдиним і послідовним чином. Базис прийняття рішень 
на розсуд митниці повинен бути чітко окресленим. Також зазначається необхідність розробки правил 
або стандартів обслуговування клієнтів, що передбачають рівень послуг, який клієнти можуть 
очікувати від митниці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу інформаційної взаємодії митних 
адміністрацій з громадянами становлять праці таких вчених і практиків: Андрєєв О. А. [1], 
Беляков Р. А. [2], Гармонніков С. М. [4], Гладких А. Г. [5], Єршов О. Д. [6-7], Скудалова Т. В. [8], 
Таранов О. В. [9], Цивінський Р. В. [10] та ін. Питання інформування фізичних осіб про правила 
переміщення товарів через митний кордон Союзу були вивчені С. М. Гамідуллаєвим [3]. Слід 
зазначити, що, незважаючи на очевидну цінність зазначених робіт, в них не відображено комплексного 
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розгляду актуальних питань інформування щодо митного регулювання переміщення товарів 
фізичними особами. 

Отже, на сьогодні першочерговим кроком на шляху до вирішення зазначеної проблематики є 
вироблення пропозицій щодо удосконалення інформаційної взаємодії митниць та громадян, що 
перетинають митний кордон, шляхом впровадження інформаційних ресурсів, які б забезпечували їх 
достатнім обсягом інформації щодо чинних митних правил та порядку виконання митних 
формальностей з метою дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи. 

Постановка завдання. Мета статті – охарактеризувати інформаційну взаємодію митних 
адміністрацій та громадян, зокрема шляхом вивчення міжнародного досвіду інформування та 
консультування громадян митними органами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система інформаційної взаємодії митних 
адміністрацій та громадян складається з двох основних елементів, а саме: інформування та 
консультування. Інформування митними адміністраціями громадян – дії з надання та поширення 
інформації про митні правила та виконання митних формальностей зацікавленим особам у 
встановленому законом порядку. 

За ознакою «сторони відносин» і «застосування засобів інформування» можна виділити види 
поширення інформації: просте (самостійне); складне (у взаємодії) і його підвиди – пряме і непряме 
складне поширення інформації; із застосуванням засобів інформування, безпосереднє. Також 
залежно від поширення і надання відомостей виокремлюють надання інформації (потрібно 
оприлюднити інформацію для загального відома при її наданні певним особам) і повідомлення про 
поширення інформації (потрібно оповістити певних осіб про поширені відомості). Для позначення 
способу комунікації, відмінного від «доступу до інформації», вживають термін «доведення 
інформації». 

Для уніфікації правового регулювання застосування об’єктів, за допомогою яких розпорядник 
інформації здійснює поширення інформації (Інтернет-сайт, інформаційний стенд, автовідповідач 
тощо), варто застосовувати термін «засіб інформування». При цьому засобом інформування є 
технічний засіб, технологічний пристрій або інформаційна система, які застосовуються митною 
адміністрацією для інформування зацікавлених осіб. При цьому інформація з митних питань залежно 
від ступеня відкритості поділяється на відкриту інформацію, а також на інформацію, доступ до якої 
обмежується нормативними актами (закриту/службову інформацію). 

Аналіз наукових джерел з комунікативного менеджменту дозволяє виділити комунікативні 
інформаційні правовідносини за ознакою «об’єкт правовідносин – комунікація», правова специфіка 
якого обґрунтована в дискусії про розмежування «права на комунікацію» і «права на інформацію». При 
цьому, комунікативні інформаційні правовідносини варто розглядати як вид інформаційних правових 
відносин, об’єктом яких є комунікація. До них віднесені «доступ до інформації» та «доведення 
інформації». Спосіб комунікації «доступ до інформації» реалізує права користувачів на отримання і 
використання інформації і обов’язки митної адміністрації, як розпорядника інформації щодо 
забезпечення доступності такої інформації. Спосіб комунікації «доведення інформації» реалізує права 
митної адміністрації, як розпорядника інформації та обов’язки користувачів інформацією при 
поширенні і наданні інформації. 

Комунікативні інформаційні правовідносини здійснюються між митною адміністрацією та 
користувачами інформації при забезпеченні використання відомостей розпорядника. Митна 
адміністрація здійснює комунікативні інформаційні правовідносини з громадянами і організаціями при 
забезпеченні використання інформації України та інших власників. Розмежування комунікативних і 
предметних інформаційних відносин дозволяє конкретизувати здійснення правового регулювання 
відносин митної адміністрації з громадянами та організаціями при забезпеченні користування 
інформацією України та інших розпорядників. 

Залежно від особливостей адміністративно-правового регулювання, наявності в структурі 
правовідносин поширення інформації додаткових суб’єктів, які виступають посередниками 
інформування, і об’єктів, що слугують засобами інформування, можна запропонувати класифікацію 
адміністративних форм інформування, яке здійснюється митною адміністрацією: 

I форма – складне опосередковане інформування: митна адміністрація здійснює поширення 
інформації у взаємодії з іншими особами (залізницею, міжнародними аеропортами, прикордонною 
службою, посольствами держав, турагентствами, міжнародними перевізниками, ЗМІ, митними 
адміністраціями тощо) і з використанням їх засобів інформування; 

II форма – просте опосередковане інформування: митна адміністрація здійснює поширення 
інформації самостійно і з використанням своїх засобів інформування; 

III форма – складне безпосереднє інформування: митна адміністрація здійснює поширення 
інформації у взаємодії з іншими особами, які інформують громадян без використання засобів 
інформування; 

IV форма – просте безпосереднє інформування: митна адміністрація здійснює поширення 
інформації самостійно і без використання засобів інформування. 
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Форми інформування виділені за особливостями структури правовідносин поширення 
інформації, а саме: наявністю або відсутністю суб’єкта – посередника інформування, і об’єкта – засоби 
інформування. Правовідносини поширення інформації розподілені: за першою ознакою – на прості 
(без участі посередника інформування) і складні (з участю посередника інформування); за другою 
ознакою – на опосередковані (із застосуванням засобів інформування) і безпосередні (без 
застосування засобів інформування). 

При цьому, офіційний сайт митної адміністрації в інформаційно-телекомунікаційній мережі 
Інтернет є багатофункціональним засобом інформування. Він застосовується, крім забезпечення 
доступу до інформації, при поширенні інформації, безпосередньо зачіпає права і свободи громадян 
(фізичних осіб) і безпосередньо стосується прав і обов’язків організацій, при поширенні іншої 
інформації на розсуд розпорядника інформації, якщо інше не передбачено законами, при наданні 
інформації певним особам, при здійсненні інших правовідносин. 

Поширення інформації (відкрите інформування) і надання інформації (закрите інформування) є 
видами інформування, які виділяються на логічній основі «тип множини користувачів інформацією» 
(відкрита чи закрита множина елементів). 

Комунікативні інформаційні правовідносини «доступу до інформації» та «забезпечення доступу 
до інформації» реалізують права користувачів шукати і отримувати інформацію і кореспондуючі 
обов’язки розпорядника інформації передавати і поширювати інформацію. Комунікативні інформаційні 
правовідносини «доведення інформації та забезпечення доведення інформації» реалізують 
правомочність розпорядника інформації і кореспондуючі обов’язки користувачів. 

Ефективність інформування громадян значною мірою залежить від способів та засобів, за 
допомогою яких воно здійснюється. Варто зауважити, що в різних країнах митні органи 
використовують різні способи надання та доступу до інформації, що залежить від стану інформаційних 
технологій і засобів зв’язку, обсягів фінансування та рівня розвитку митної адміністрації. 

Цікавим є досвід Азербайджану, де Державний митний комітет продовжує працювати над 
інтеграцією митних послуг в портал е-уряду, розширювати можливості сплати митних зборів та інших 
процедур через різні сервіси. У зв’язку з цим на прикордонних пунктах вже встановлено 60 
інформаційних кіосків. З їх допомогою громадяни отримали можливість вирішення своїх проблем, 
пов’язаних з митними послугами, без звернення до митних органів. На сайті комітету є лише загальна 
інформація для фізичних осіб з мінімальними даними щодо митних правил та формальностей. 

Частину митних послуг, зокрема з інформування, передано Службі ASAN (надає послуги 8 
державних агентств, була відкрита в січні 2013 року), яка сприяє більш широкому використанню 
електронних послуг серед населення, що дозволить охопити і ті райони, де поки немає митних 
органів, наприклад Бардінский. Оскільки митна сфера є досить специфічною, передається Службі 
ASAN лише частина митних функцій. Так, сервіс ASAN дозволяє скористатись своїм клієнтам 
послугами щодо електронного декларування, попередньої електронної декларації, видачі офіційних 
сертифікатів на імпортно-експортні операції і продовження терміну перебування в країні тимчасово 
імпортованих автомобілів. Поряд з цим, в інформаційних центрах ASAN будуть встановлені 
інформаційні кіоски Державного митного комітету. 

Митна служба Сінгапуру для зручності громадян на своєму сайті пропонує для перегляду 
туристам відеоролик про митні правила та митні формальності 6 мовами та надає можливість для 
скачування відповідної брошури. При цьому на сайті є відсилка, що очікує фізичних осіб при порушенні 
митних правил. 

На сайті Прикордонної агенції Канади оприлюднено для фізичних осіб значно більше 
структурованої інформації з питань переміщення (пересилання) товарів, зокрема вона згрупована в 
такі блоки: 

– питання, які часто задаються; 
– контрольний список нагадувань; 
– інформація для туристів; 
– інформація для громадян Канади, постійних мешканців, а також іноземних громадян, які 

повертаються до Канади, які вже працюють або навчаються тут, або тих, хто має дозвіл на тимчасове 
проживання. 

Головне митне управління Китайської Народної Республіки достатньо презентативно 
відобразило на своєму офіційному сайті інформацію щодо митних формальностей у вигляді 
відеоролика, який у доступній, зрозумілій формі характеризує процес митного контролю та 
оформлення. 

Федеральне бюро доходів Бразилії пропонує фізичним особам попередньо інформувати про 
переміщення товарів шляхом подання електронного документа, який доступний на веб-сайті органу і 
може бути заповнений, в тому числі, й за допомогою телефону, або через термінали 
самообслуговування в пунктах в’їзду в країну. На сайті зазначена інформація не лише щодо митних 
правил та формальностей, а й щодо наслідків можливих порушень митних правил. Також, є пам’ятки 
для туристів, що дозволено ввозити/вивозити в країну, що необхідно задекларувати і що заборонено, 
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для складання пасажирської декларації на товари. Окрім цього, на офіційному сайті оприлюднені 
відповіді на популярні запитання. 

Бюро з митних питань та охорони кордонів США – це орган Департаменту національної безпеки 
США з правозастосування федерального законодавства, на який покладена відповідальність за 
питання, пов’язані з регулюванням і спрощенням міжнародної торгівлі, збором митних платежів та 
врегулюванням великої кількості законодавчих актів, включаючи ті, які стосуються виконання законів 
щодо американської зовнішньої політики, обігу наркотичних речовин та імміграції. 

Як один з важливих підрозділів Департаменту національної безпеки, Бюро з митних питань та 
охорони кордонів США відіграє ключову роль в імплементації: 

– Програми безпеки кордонів – всеосяжного багаторічного плану захисту кордонів США, що 
сприяє зменшенню незаконної імміграції; 

– Електронної системи авторизації подорожей; 
– Програми клієнтського обслуговування та безпеки «Глобальний в’їзд», розробленої для 

прискорення попередньої перевірки та обробки громадян США з малим ризиком та законних 
резидентів США, які постійно подорожують за кордон; 

– Програми туризму західної півкулі; 
– Системи електронних заяв; 
– Он-лайн системи сповіщення щодо порушень у сфері торгівлі, яка надає її користувачам 

засоби конфіденційного сповіщення щодо підозрілих порушень у сфері торгівлі; 
– Програми «Автоматизоване комерційне середовище»; 
– Системи електронного декларування вантажів, що обробляє щоденно 30 тис. вантажівок, 

причому 42 % мита та податків збираються через цю систему завдяки більш ніж 11 тис. Інтернет-
портальних рахунків. 

Програма клієнтського обслуговування та безпеки «Глобальний в’їзд» дозволяє прискорити 
отримання дозволу на в’їзд в США туристам з низьким рівнем ризику. Громадяни в цій програмі 
здійснюють оформлення за допомогою автоматичних кіосків в деяких аеропортах. В цих кіосках можна 
здійснити свою ідентифікацію та заповнити митну декларацію. Кіоск видає туристу квитанцію 
трансакцій. При цьому туристи повинні бути попередньо схвалені для програми Global Entry. Всі 
кандидати проходять суворий контроль перед реєстрацією. 

Програма NEXUS дозволяє попередньо зареєстрованим туристам, отримавши карту 
радіочастотної ідентифікації для використання при в’їзді до США і Канади, в’їхати через повітряний, 
наземний і морський порти в’їзду. Учасники програми використовують виділені смуги в зазначених 
північних прикордонних пунктах пропуску, кіоски NEXUS при в’їзді в Канаду по повітрю і кіоски Global 
Entry при в’їзді до США через канадські аеропорти. 

Мережа SENTRI для туристів митної та прикордонної охорони США – програма, яка дозволяє 
прискорено отримати дозвіл для заздалегідь затверджених, з низьким рівнем ризику туристів після 
прибуття до США. При цьому подорожуючі використовують спеціальні смуги в південних портах 
сухопутного кордону. Туристи повинні бути попередньо схвалені для програми SENTRI. 

Митна служба США і прикордонна охорона випустили нову форму митної декларації в 
друкованому та он-лайн вигляді, що розширює ідентифікацію членів сім’ї для туристів, що в’їжджають. 

На сайті Customs and Border Protection (CBP) є повна інформація щодо перетину кордону та 
переміщення товарів громадянами, розмежована для іноземних громадян та громадян США та 
постійних жителів у формі відеороликів. 

На сайті також є сервіс щодо актуальної інформації, необхідної в період очікування в аеропорту і 
прикордонній зоні, перш ніж розпочинається подорож, список корисних порад і додаткової інформації 
щодо перетину кордону та переміщення товарів. 

Митна служба Фінляндії на своєму сайті також надає фізичним особам досить повну, 
деталізовану інформацію щодо митних правил та здійснення митних формальностей. 

Однак, митна служба Фінляндії, як і більшість митних адміністрацій, не розміщує й не 
оприлюднює інформацію щодо митних правил інших країн. Додаткову інформацію надає фізичним 
особам Консультаційний відділ Митної служби (англійською мовою) за телефоном та допомогою 
анкетування (електронна анкета на сайті www.tulli.fi). 

Митна служба Нової Зеландії інформує громадян щодо митних правил шляхом видання Порад 
подорожуючим різними мовами. У додатку інформаційного бюлетеня для громадян про митні правила 
Нової Зеландії наведено ставки мита, що застосовуються до деяких найчастіше імпортованих товарів. 

Як правило, митні адміністрації не надають інформації про правила, що діють в інших країнах. 
Тому туристам рекомендують ознайомитися з певними порадами на офіційних сайтах. Поряд із цим, 
варто зазначити, що інформування та консультування митними адміністраціями громадян із питань 
державної митної справи має загальнодоступний характер та здійснюється безкоштовно. 

Однак, про конкретні обмеження і правила, що стосуються ввезення, та існуючі в країні 
призначення, необхідно з’ясовувати, наприклад, в консульському відділі посольства відповідної країни 
або в органів влади (відповідній митній адміністрації). Так, зокрема на офіційних сайтах посольств 
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Королівства Данія, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кенія, Латвійської 
Республіки, Швейцарії, Республіки Хорватії, Фінляндії, Угорщини, Туркменистану, Нової Зеландії, ЮАР 
тощо наведено необхідну мінімальну інформацію з митних питань для туристів. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, детальне вивчення проблематики 
інформаційного забезпечення громадян щодо пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) 
через митний кордон, дозволяє зробити висновок про необхідність удосконалення інформування та 
консультування митницями та митною адміністрацією в цілому. Представлені теоретичні положення 
обґрунтовують наукове поняття «інформування митними адміністраціями громадян», яке розвиває 
доктринальні положення про правовий зв’язок інформації митної адміністрації та інформації громадян 
в сучасних умовах, а також доповнюють понятійний апарат інформаційного права, розкриваючи 
структуру і функції поширення інформації, що здійснюється митною адміністрацією в системі 
державного управління. Якщо митна адміністрація практикує малоефективну односторонню модель 
зв’язків з громадянами, яка, по суті, є лише інформуванням, це призводить до зростання рівня 
порушень митних правил та низької правосвідомості громадян в цілому. 
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Прус Л.Р. ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З ГРОМАДЯНАМИ ЩОДО 
ПРОПУСКУ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬ (ПЕРЕСИЛАЮТЬ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН: ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗАСАДИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

Мета – проведення аналізу інформаційної взаємодії митних адміністрацій та громадян, зокрема шляхом 

вивчення міжнародного досвіду інформування та консультування громадян митними органами. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний і 

абстрактно-логічний (пізнання сутності, особливостей використання інформаційної взаємодії митних адміністрацій 
з громадянами); бібліографічний (вивчення і опрацювання наукових джерел, що присвячені впровадженню та 
розвитку інформаційних засобів інформування митними органами); системного узагальнення, порівняння (оцінка 
зарубіжного досвіду доведення інформації до громадян про митні правила та митне законодавство); аналітичний 
(аналіз типології взаємодії митних адміністрацій з громадянами з питань пропуску товарів через митний кордон). 

Результати. Досліджено інформаційну взаємодію митних адміністрацій та громадян з митних питань. 

Виокремлено 2 елементи такої взаємодії: інформування та консультування. Проаналізовано види поширення 
інформації. Наведено поняття «доведення інформації». Відзначено, що задля уніфікації правового регулювання 
застосування об’єктів, за допомогою яких розпорядник інформації здійснює поширення інформації, варто 
застосовувати термін «засіб інформування». З’ясовано, що необхідним є усунення протиріч між 
правозастосовчою практикою поширення інформації митною адміністрацією і теоретичними підходами до 
зазначеної проблематики. 

Наукова новизна полягає у запропонованій класифікації адміністративних форм інформування, які 

здійснюються митними адміністраціями. 
Практична значущість полягає у вивченні міжнародного досвіду інформування громадян з митних питань 

митними адміністраціями. Результати дослідження можуть бути використані органами державної влади, зокрема, 
в рамках діяльності ДФС України, для удосконалення механізму обміну інформацією між громадянами та митною 
адміністрацією. 

Ключові слова: інформаційна взаємодія, інформування, консультування, митна адміністрація, засоби 

інформування, доведення інформації. 
 
Prus L.R. INFORMATIONAL COOPERATION BETWEEN CUSTOMS ADMINISTRATIONS AND CITIZENS ON 

THE PASSING OF GOODS, WHICH ARE MOVING (SENDING) ACROSS THE CUSTOMS BORDER: THEORETICAL 
PRINCIPLES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Purpose is to conduct an analysis of the information interaction between customs administrations and citizens, in 

particular by studying international experience of informing and consulting citizens by customs authorities. 
Methodology of research. In the process of research, the following methods were used: dialectical and abstract-

logical (knowledge of the essence, features of the use of information interaction between customs administrations and 
citizens); bibliographic (studying and processing of scientific sources devoted to the introduction and development of 
information media by the customs authorities); systematic synthesis, comparison (assessment of foreign experience in 
bringing information to citizens about customs rules and customs legislation); analytical (analysis of the typology of 
interaction of customs administrations with citizens on issues of goods passing through the customs border). 

Findings. The information interaction between customs administrations and citizens on customs issues was 

investigated. There are 2 elements of such interaction: information and counseling. The types of distribution of 
information are analyzed.  

The concept of «proof of information» is given. It is noted that in order to unify the legal regulation of the use of 
objects by which the information manager disseminates information it is necessary to use the term «means of informing». 

It has been found out that it is necessary to eliminate the contradictions between the law enforcement practice of 
disseminating information by the customs administration and the theoretical approaches to the mentioned problem. 
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Originality lies in the proposed classification of administrative forms of information provided by customs 

administrations. 
Practical value is the study of international experience in informing citizens about customs issues by customs 

administrations. The results of the study can be used by public authorities, in particular, within the framework of the SFS 
of Ukraine, to improve the mechanism for the exchange of information between citizens and the customs administration. 

Key words: information interaction, information, counseling, customs administration, means of informing, 

information proving. 
 
Прус Л.Р. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ С 

ГРАЖДАНАМИ ПО ПРОПУСКУ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕМЕЩАЮТ (ПЕРЕСЫЛАЮТ) ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Цель – проведение анализа информационного взаимодействия таможенных администраций и граждан, в 

частности путем изучения международного опыта информирования и консультирования граждан таможенными 
органами. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: диалектический 

и абстрактно-логический (познание сущности, особенностей использования информационного взаимодействия 
таможенных администраций с гражданами); библиографический (изучение и обработки научных источников, 
посвященных внедрению и развитию информационных средств информирования таможенными органами); 
системного обобщения, сравнения (оценка зарубежного опыта доведения информации до граждан о таможенных 
правилах и таможенном законодательстве); аналитический (анализ типологии взаимодействия таможенных 
администраций с гражданами по вопросам пропуска товаров через таможенную границу). 

Результаты. Исследовано информационное взаимодействие таможенных администраций и граждан по 

таможенным вопросам. Выделено 2 элемента такого взаимодействия: информирование и консультирование. 
Проанализированы виды распространения информации. Приведено понятие «доведение информации». 
Отмечено, что для унификации правового регулирования применения объектов, с помощью которых 
распорядитель информации осуществляет распространение информации, следует применять термин «средство 
информирования». Выяснено, что необходимо устранение противоречий между правоприменительной практикой 
распространения информации таможенной администрацией и теоретическими подходами к указанной 
проблематике. 

Научная новизна заключается в предложенной классификации административных форм 

информирования, которые осуществляются таможенными администрациями. 
Практическая значимость заключается в изучении международного опыта информирования граждан по 

таможенным вопросам таможенными администрациями. Результаты исследования могут быть использованы 
органами государственной власти, в частности, в рамках деятельности ДФС Украины, для совершенствования 
механизма обмена информацией между гражданами и таможенной администрацией. 

Ключевые слова: информационное взаимодействие, информирование, консультирование, таможенная 

администрация, средства информирования, доведение информации. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 
Постановка проблеми. У сучасній економіці знання стають найважливішим ресурсом і 

джерелом створення нової вартості (цінності). Вони розглядаються як найважливіший актив 
підприємства, фактор виробництва, який має домінуюче значення над іншими факторами, визначаючи 
їх комбінації та параметри використання. Також знання, і наукові, і аналітичні, розглядаються як 
джерело інновацій (зокрема технологій) та конкурентних переваг. Можна продовжити логічний 
ланцюжок, представляючи знання як джерело ринкової влади, підвищення норми прибутку, отримання 
ренти і т.п. Все це говорить про верховенство, критичне значення знань для сучасних компаній, про 
необхідність управляти ними. 

Як свідчить світовий досвід, управління знаннями (УЗ) стає невід’ємним елементом системи 
управління компаніями. Проте, наразі УЗ знаходиться на етапі концептуалізації та розуміється 
переважно як забезпечення обізнаності співробітників, інформація роботи. Звичайно, це є необхідним, 
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однак УЗ має бути іншим і передбачати не тільки забезпечення необхідних інформаційних потоків. УЗ 
повинно спрямовуватись на раціоналізацію отримання, зберігання, передачі та використання знань, 
розуміючи під ними не тільки цінну інформацію, а фокусуючи увагу на наукових і аналітичних знаннях, 
які зумовлюють спроможність діяти та створювати цінність.  

Пропонуємо звернути увагу на міжнародний бізнес (МБ), у якого завдання УЗ є найбільш 
складними, принаймні тому, що він діє на світовому рівні, здійснює найбільш масштабну діяльність з 
отримання наукових і аналітичних знань та перетворення їх на різноманітні інновації. Відповідно 
міжнародні компанії розробляють найбільш прогресивні підходи та ефективні інструменти в УЗ. У 
цьому напрямі хотілося б висунути декілька пропозицій щодо удосконалення інформаційних 
інструментів, які доповнять практику міжнародного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи дослідження 
економіки знань та розробки нової практики господарювання закладені у роботах провідних 
українських і західних вчених, серед яких: О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Годін, П. Друкер, 
Г. Іцковіц, Д. Лук’яненко, Б.-А. Лундвалл, Ф. Махлуп, Дж. Мокір, В. Семиноженко, Дж. Стігліц, 
Л. Федулова, А. Філіпенко, Д. Форай, І. Ханін, М. Якубовський та ін. 

У контексті заявленої теми хотілося звернути увагу на ряд досліджень. Можна повністю 
погодитися з О. Шевчук в тому, що знання стали стратегічним ресурсом сучасних підприємств [1]. У 
роботах Д. Погрібного [2] та Н. Стрельбіцької [3] транснаціональні корпорації (ТНК) представлені як 
головний суб’єкт інноваційного розвитку в світовій економіці. У зв’язку з цим, у них виникає потреба в 
УЗ. На такому виклику акцентується увага в роботі В. Калкана, який акцентує увагу на умовах 
глобалізації [4]. Узагальнення сучасних уявлень про УЗ у різних сферах діяльності представлено у 
роботі Дж. Джирарда та Дж. Джирард [5]. Це дослідження свідчить про полісемантизм поняття 
«управління знаннями» та необхідність уточнення його сутності стосовно міжнародного бізнесу. У 
роботах М. Джейкубік [6] і А. Рошанзаміра та А. Кардана [7] відображено основи сучасного 
інформаційного підходу до розуміння управління знаннями. Зокрема А. Рошанзамір та А. Кардан 
підкреслюють важливість УЗ для підтримки творчості та інновацій [7]. Однак інформаційний підхід не 
охоплює всіх питань, з якими стикаються сучасні компанії, стаючи більш «наукомісткими». Деякі 
проблеми УЗ у міжнародних компаніях розглянуті у роботі Н. Гудмана [8], що також підтверджує 
актуальність теми цієї статті. Зокрема є актуальною проблематика, пов’язана з ефективністю 
трансферу технологій, який є дуже важливим для ТНК (наприклад, А. Гюнсел [9]). 

Д. Меісснер і М. Котсемір відзначають настання активної інноваційної парадигми, що особливо 
стосується міжнародних компаній і актуалізує УЗ [10]. 

Незважаючи на велику увагу, практика УЗ у міжнародних компаніях досліджена фрагментарно. У 
той же час в МБ виникають суттєві особливості отримання та використання знань. Зокрема це 
стосується і використання інформаційних інструментів, які, наприклад, у ТНК стають ще більш 
важливими через географічну віддаленість дочірніх підприємств. У цілому ж інформаційні інструменти 
сьогодні є одним з ключових елементів УЗ, часто визначальним. Тому питання їх удосконалення 
характеризуються зростаючою актуальністю. Приклад МБ, зокрема ТНК, взятий за основу 
дослідження і розробки пропозицій, не тільки представляє великий інтерес, а й дозволяє охопити ті 
проблеми та питання УЗ, які досі були позбавлені уваги. 

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування зміни моделі організації інноваційної 
діяльності МБ та розробка пропозицій щодо вдосконалення інформаційного інструментарію УЗ у ТНК. 
В процесі дослідження потрібно виходити, по-перше, з об’єктивності переходу до економіки знань як 
перспективної парадигми господарювання і, по-друге, з наростання потреб в УЗ, особливо у МБ, що 
обумовлено активізацією інноваційної діяльності. При проведенні дослідження передбачено 
використання комплексу загальнонаукових методів пізнання, спеціальних методів аналізу (абстрактно-
логічного, системного, функціонального), методів структурного та інституційного проектування, 
вивчення досвіду провідних технологічних компаній світу, які активно займаються УЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до економіки знань має свої прояви не 
тільки на рівні національних господарств, але й на рівні підприємств, зокрема міжнародних. У компаній 
виникла необхідність здійснювати УЗ. Під УЗ розуміється цілеспрямована та систематична 
управлінська діяльність в сфері отримання, поширення, оцінки, зберігання та використання 
(перетворення) знань. УЗ представляється як комплексна функція по відношенню до всіх видів робіт у 
сфері знань, яка спрямована на забезпечення раціональності. Таке управління виявляється у 
здійсненні комплексу заходів у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Необхідно акцентувати 
увагу на тому, що сучасне УЗ відноситься до системного процесу, який підтримується використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Потрібно враховувати такі особливості УЗ у міжнародних компаніях. По-перше, це географія 
виникнення та використання знань, що породжує просторовий аспект УЗ. У зв’язку з цим виникає поділ 
повноважень головної та дочірніх компаній у стратегічному УЗ, управління потоками знань, розподіл 
технологій тощо. Міжнародній компанії необхідно організувати знання на відповідному рівні, що 
пов’язано з рішенням великого спектра організаційних, стратегічних, процесуальних, тимчасових, 
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фінансових та інших питань. По-друге, міжнародні компанії стають суб’єктом технологічного 
трансферу, де виникають завдання, наприклад, управління технологічним розвитком зарубіжних 
виробництв, координації НДДКР, максимізації прибутку від поширення технологій. По-третє, у 
міжнародних компаніях виникають особливі багатонаціональне середовище та культура, але при 
цьому діють єдині інститути та системи, які забезпечують роботу зі знаннями. Географічна 
віддаленість та ментальні відмінності вимагали відповідних інституціональних й організаційних 
підходів та інструментів для постійних комунікацій та інформаційного обміну. Зняти фізичні бар’єри 
простору допомогли ІКТ. По-четверте, міжнародні компанії мають специфічне зовнішнє середовище, 
яке вибудовується навколо кожного підрозділу в різних країнах. Це середовище охоплює компанії-
партнери, університети та вчених, а головним його компонентом стають комунікації. У результаті 
виникає особливий ефект корпоративного навчання з численними джерелами знань. По-п’яте, 
міжнародні компанії накопичують та інтегрують інтелектуальні ресурси, фрагментовано розташовані в 
різних країнах. З огляду на вищесказане, практика УЗ в міжнародних компаніях завжди специфічна не 
тільки з точки зору віддаленості, але й з точки зору масштабів, різноманітності дій в різних країнах. 

Сучасний МБ показує високий рівень організації, складні різноманітні та гнучкі системи 
управління, що дозволяють здійснювати господарську діяльність на глобальному рівні. МБ, особливо 
ТНК, виконує у світовому господарстві багатокомпонентну роль у сфері знань, включаючи такі функції: 
1) генерування нових знань; 2) організація розосереджених по світу знань; 3) розвиток наукових 
ресурсів та консолідація наукового потенціалу країн над розвитком знань; 4) перетворення знань в 
інновації та їх дифузія; 5) інтенсифікація міжнародного науково-технічного обміну, поширення знань та 
технологій на світовому рівні. Також потрібно зазначити, що МБ, особливо ТНК, створюють глобальні 
ланцюжки створення вартості, глобальні інноваційні мережі, інтернаціональні структури 
співробітництва, трансферу технологій, обміну, мобільності робочої сили тощо. Це безпосередньо 
стосується сфери УЗ. 

Сучасні ТНК не тільки нарощують інноваційну активність, але й все більше переходять до 
глобальних стратегій і підходів у цій сфері. Глобальність притаманна навчанню, співробітництву, 
комерціалізації, що породжує складність зовнішніх комунікацій та зростання обсягів інформації. 
Особливостями інноваційної активності сучасних ТНК є: 1) пошук знань та фахівців по всьому світу; 
2) активна співпраця з університетами та професійними співтовариствами в різних країнах; 
3) вертикальна інтеграція з малими та середніми інноваційними компаніями в різних країнах, 
поглинання інноваційних стартапів; 4) поєднання мультинаціональної та глобальної комерціалізації 
інновацій. Посилення інноваційної активності МБ актуалізує проблематику УЗ, що стосується 
високотехнологічних промислових компаній, Інтернет-компаній, компаній, що займаються НДДКР, 
освітніми послугами, торгівлею інтелектуальною власністю. Знання для всіх цих типів компаній 
формують найважливіші конкурентні переваги, що вимагає отримання, накопичення та перетворення 
знань. Ефективна робота зі знаннями сама по собі може розглядатись як конкурентна перевага 
вищого порядку. 

У сучасних міжнародних компаніях в сфері УЗ переходять до системного підходу та формування 
системи управління знаннями (СУЗ). СУЗ є багаторівневою, її можна уявити як «конвеєр» по роботі зі 
знаннями, що гармонійно поєднує матеріальні, людські, інформаційні ресурси для досягнення 
загальної ефективності процесів отримання та використання знань. Найважливішою особливістю 
побудови СУЗ є адаптація до просторової віддаленості дочірніх компаній за рахунок інститутів, 
організаційної культури та ІКТ. СУЗ об’єднує інституціональний, процедурний, організаційний, 
людський, інформаційно-комунікаційний компоненти та покликана вирішувати широкий спектр завдань 
щодо забезпечення ефективної роботи зі знаннями. СУЗ включає кілька підсистем (підсистема 
методології; підсистема отримання знань; підсистема використання знань; підсистема розвитку 
людських ресурсів; підсистема інфраструктури). Структуроутворююче й інтегруюче значення у СУЗ 
відіграють ІКТ, які широко використовуються міжнародними компаніями для організації роботи, 
збутової діяльності та все більше для УЗ. Насамперед, ІКТ істотно знижують трансакційні 
(інтерактивні) і, відповідно, інформаційні витрати, дозволяють автоматизувати різні процеси. Звичайно 
використання ІКТ вплетене в численні завдання УЗ, які стосуються інтелектуальної діяльності та 
інформаційного обміну. ІКТ стають основним елементом і чинником реалізації багатьох заходів УЗ як у 
внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі. ІКТ дозволяє реалізувати сучасні принципи створення 
СУЗ, наприклад, орієнтацію на глобальний простір дій і міжнародні джерела отримання знань, 
поєднувати різні підходи до УЗ. ІКТ дозволяють генерувати нові бізнес-процеси в сфері отримання та 
використання знань, зняти внутрішньоорганізаційні бар’єри та сприяти максимальній циркуляції знань 
на рівні ТНК. ІКТ вбудовані в механізм УЗ настільки, що визначають зміст управлінських заходів, 
створення і вплив корпоративних інститутів і реалізацію всіх видів забезпечення роботи зі знаннями. 

У сучасній економіці успішною стає та компанія, яка не просто займається інноваціями, а 
генерує для цього нові знання, а її інноваційні розробки забезпечують значні якісні зміни економічних 
систем. Це пов’язано зі створенням цілеспрямованих («навмисних») проривних (великих, 
радикальних) інновацій, що у свою чергу вимагає нових моделей організації інноваційної діяльності, 
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які б дозволяли забезпечити інший характер дій у пошуку шляхів прогресу і створенні принципово 
нових продуктів. Більшість компаній, навіть великих, недостатньо ефективні у розробці радикальних, а 
не поліпшуючих інновацій, коли відсутня чітка послідовність. Є необхідними більш активні підходи, які 
розширюють граничні умови, концентрація зусиль і побудова нових вертикалей дій з розробки та 
просування інновацій. Тому на основі аналізу існуючих моделей інновацій (витягування попитом, 
технологічного підштовхування, ланцюгова та інтерактивна моделі інноваційного процесу, інноваційна 
модель «воронка», модель відкритих інновацій тощо) та дослідженні сучасних реалій запропонована 
нова модель організації інноваційної діяльності «Інноваційна ракета» («ІР»). Вона породжує не тільки 
організаційний, а й концептуальний та управлінський аспекти розуміння інноваційного процесу. 

Модель спрямована на подолання головного бар’єру у розробці великих інновацій, а саме 
обмеженості нових наукових знань, та має вертикальний вимір у поєднанні науки і практики. Без науки 
та створення нових теорій (тобто на емпірико-евристичній основі) неможливо генерувати радикальні 
інновації. 

Модель «ІР» передбачає: по-перше, створення «фундаменту» знань, включаючи існуючі та 
пробні теорії, результати НДДКР, а також вивчення технологічних траєкторій та змін суспільних 
потреб; по-друге, концентрацію знань і зусиль; по-третє, вертикальний зв’язок науки і практики та 
ступеневе вибудовування дій від наукових теорій і розробок до практичного застосування та 
комерціалізації. Таким чином, виникає кумулятивний процес, що веде до генерації великої інновації, 
тобто значної цінності, заснованої на нових знаннях. Модель дозволяє сфокусувати увагу на 
особливостях конкретної проривної розробки та умовах успішності інноваційного процесу. 

Модель забезпечується за рахунок інституційних та організаційних механізмів. Її реалізація 
передбачає постійний зв’язок з фундаментальною наукою, взаємодію з вченими та університетами, а 
також партнерські відносини з компаніями та окремими інноваторами. Модель «ІР» включає операції 
отримання, інтеграції, адаптації, організації, міксації знань і всю послідовність їх перетворення в 
інновацію. Це формує цілісний економічний алгоритм УЗ у межах інноваційного процесу, який включає 
оцінку та карту використання знань. 

Необхідність інтенсивних внутрішніх і зовнішніх взаємодій у інноваційній діяльності міжнародних 
компаній піднімає ряд нових питань щодо використання ІКТ та розробки (вдосконалення) 
інформаційних інструментів. Окрім витрат, забезпечення комунікації та автоматизації процесів, ІКТ 
дають можливості: підтримки інтелектуальної діяльності, реорганізації, координації, інформатизації та 
моніторингу. Також ІКТ дозволяють охопити не тільки наукові знання, а й експертні, аналітичні та 
організаційні знання. 

У зовнішньому середовищі міжнародних компаній ІКТ важливі для пошуку та абсорбції знань з 
різних джерел науково-технічної інформації (бібліотеки, видання, патентні бази, галузеві огляди тощо), 
дозволяють по-новому організувати процеси навчання, в тому числі за рахунок автоматичного 
отримання знань та механізмів співпраці. 

Використання ІКТ, крім можливостей і переваг, несе у собі й негативні наслідки та часто не 
виправдовує очікувань щодо підвищення ефективності, а також вони можуть ставати обмежуючим 
фактором. Основні проблеми використання ІКТ, наприклад, стосуються фрагментарного уявлення 
знань, дезінтеграції людей і надмірної спеціалізації, що веде до втрати повноти бачення. Також ІКТ 
можуть викликати зниження рівня кваліфікації людей. Деякі проблеми можна вирішити за рахунок 
нових інформаційних інструментів. 

Використання інформаційних інструментів є необхідним для МБ, особливо ТНК, через природу 
знань та систематичність роботи з ними. У діяльності сучасних компаній використовується широкий 
спектр інструментів, які стосуються УЗ і забезпечення інновацій. При підготовці статті проаналізовані 
кілька їх груп (зокрема, системи автоматизації документообігу, сервіси для організації спільної роботи, 
рішення для управління проектами, системи управління контентом, системи підтримки прийняття 
рішень, експертні системи, сховища корпоративних даних і окремі бази даних, мережеві системи для 
комунікації, засоби для аналітики, репозитарії та ін.). Також існує програмне забезпечення, яке може 
бути пов’язане з УЗ (оптичне розпізнавання символів, рішення для збору та обробки даних тощо). 

Інформаційні інструменти на рівні компанії розглядаються як структурна інновація, яка породжує 
нову будову та рутинізує певні процеси. Окрім цього більшість інструментів змінюють організацію 
робочого місця фахівця, розширюють доступ до інформації та можливості інтелектуальної діяльності. 
Необхідно враховувати колективний та індивідуальний аспекти інструментів. 

Враховуючи існуючі напрацювання у цій сфері, хотілося б зосередити увагу на інструментах для 
сфери НДДКР, узагальненні наукових знань та сприянні інноваціям в компанії, включаючи 
співробітництво у зовнішньому середовищі. 

По-перше, пропонується створення інформаційної системи для управління НДДКР (ІСУ НДДКР), 
яка може застосовуватись у виконанні певного проекту чи забезпеченні роботи підрозділу компанії. Ця 
система повинна підтримувати весь ланцюжок створення знань у результаті НДДКР та відтворювати 
всі функції управління. У межах ІСУ НДДКР є необхідними розподіл процесів фундаментальних 
досліджень, прикладних розробок та експериментальних робіт. Також є потрібним забезпечення 



ССВВІІТТООВВЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО  ІІ  ММІІЖЖННААРРООДДННІІ  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ 

 

 

 55 

взаємозв’язку завдань у межах кожного виду робіт з урахуванням їх невизначеності та мінливості. У 
рамках системи доцільно формувати базу знань з її поповненням у ході проведення НДДКР, а також 
передбачити імпорт знань із зовнішніх джерел. ІСУ НДДКР може включати такі підсистеми: 
1) підсистема управління завданнями; 2) підсистема управління роботами з використанням методів 
сценарного планування, інструментами комунікацій та урахуванням ролі фахівців; 3) підсистема 
трансферу знань між видами робіт, етапами НДДКР, фахівцями, підрозділами; 4) підсистема 
управління ресурсами; 5) підсистема формалізації результатів і оцінки можливостей їх використання. 

По-друге, для ТНК пропонується створення Єдиної інформаційної платформи інноваційної 
діяльності (ЄІП ІД), яка буде об’єднувати всі дочірні підприємства. 

ЄІП ІД покликана забезпечити роботу всіх підрозділів і команд, які займаються інноваціями та 
УЗ. Методи, підходи та інструменти УЗ залежать від виду інновації та моделі інноваційного процесу. 
Щодо моделі «ІР», такими інструментами можуть бути: база знань організації, проектні бази знань; 
бази даних; засоби формалізації знань; карти використання знань; засоби для представлення 
процесів тощо. ЄІП ІД представляється як віртуальне науково-практичне середовище з розробки 
інновацій, яке формує єдину спільноту. 

Крім інструментів УЗ для забезпечення інноваційної діяльності можуть використовуватись 
засоби: для організації роботи лабораторій та колективів, для моніторингу проектів, для загального 
обговорення, а також бібліотека. У межах платформи слід передбачити онлайн засоби для навчання 
та професійної підготовки, у тому числі програми наставництва. 

По-третє, пропонується створення інструменту для формалізації знань (ІФЗ), який може 
використовуватися для фіксації та подальшої категоризації знань, полегшуючи їх передачу. ІФЗ може 
застосовуватися для систематизації результатів НДДКР і мозкових штурмів, фіксації досвіду та 
уявлень про об’єкт, а також для систематизації результатів обробки джерел науково-технічної 
інформації. Прикладами ІФЗ можуть бути: шаблонізований редактор для фіксації знань; карти 
використання знань; довідники з автоматичним оновленням інформації; засоби для створення освітніх 
матеріалів; автоматизовані системи аналізу текстових даних; моделі візуалізації інформації. В основі 
формалізації знань мають бути закладені логічні ланцюжки розкриття змісту, логічні оператори, 
виокремлення феноменів, понять, ключових слів, фраз, концепти, тезауруси, класифікатори тощо. 
Формалізація також може здійснюватися за допомогою відповідей на запити. Також можлива 
експлікація логіки представлення знань та конструювання змісту на основі побудови структурно-
логічних схем, виокремлення гіпотез, моделей, правил, прикладів, пояснювальних матеріалів, 
пояснення контекстів. 

Використання запропонованих інформаційних інструментів вимагає оцінки впливу на УЗ та 
ефективності (табл. 1). Кожен з них спрямований на зниження витрат, економію часу та підвищення 
якості роботи персоналу. 

Таблиця 1 
Основи оцінки впливу запропонованих інформаційних інструментів на УЗ та їх ефективності 

 

Інструменти Міжнародний аспект УЗ Основи оцінки ефективності 

ІСУ НДДКР Міжнародна координація НДДКР, 
організація спільної роботи, трансфер 
знань, управління ресурсами в сфері 
НДДКР. Забезпечує виконання 
міжнародних проектів. 

Інструмент змінює організацію НДДКР і забезпечує їх 
інтенсифікацію за рахунок управління завданнями, 
організації, інформатизації, накопичення знань, 
комунікацій. Ефективність системи оцінюється 
показниками інтенсивності НДДКР. 

ЄІП ІД Міжнародна координація інноваційної 
діяльності, управління ресурсами у цій 
сфері. Забезпечує виконання 
міжнародних проектів. 

Інструмент змінює організацію інноваційної 
діяльності та забезпечує інтенсифікацію за рахунок 
створення мережевого простору. Ефективність 
оцінюється показниками інтенсивності інновацій. 

ІФЗ Структурування знань для їх 
накопичення та обміну на міжнародному 
рівні. Полегшує оцінку знань в різних 
країнах. 

Інструмент забезпечує інтенсифікацію роботи за 
рахунок прискорення формалізації, полегшення 
передачі та пошуку. Ефективність інструменту 
оцінюється інтенсифікацією операцій зі знаннями. 

Джерело: розробка автора 

 
Застосування кожного з наведених інструментів вимагає адаптації персоналу і формування 

нових компетенцій та організаційної культури. У цьому важливим є загальний процес на рівні компанії, 
що сприяє консолідації спільноти знань. 

Запропоновані інструменти, як програмне забезпечення, є нематеріальними активами (НМА) 
компанії. Їх доцільно виокремлювати в окремий клас, що дозволить підвищити якість захисту цієї 
інтелектуальної власності. 

Одним з найбільш важливих інструментів УЗ у сучасних компаніях стає база знань (БЗ). 
Центральне місце БЗ в процесах УЗ обумовлено зростаючими потребами у накопиченні різноманітних 
(загального характеру та спеціальних науково-технічних і аналітичних) знань, координації, комунікації 
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та організації в цій сфері. Використання такого інструменту є широко обговорюваним, проте поки 
єдиного концепту створення корпоративної БЗ не вироблено. Хоча потреба у БЗ з точки зору 
економічної оптимізації та їх можливості в УЗ починають розумітись. 

Необхідність БЗ обумовлена кумулятивним характером знань, складністю їх організації та 
управління. Також БЗ розглядається як результуюча частина навчання компанії, яка у ТНК має 
природні особливості. 

БЗ представляє собою ядро системи зберігання знань в компанії. Потрібно подолати суто 
інформаційне трактування БЗ і представляти її як: 1) інструмент пізнання, навчання та обміну 
(циркуляції) знань, включаючи співпрацю фахівців; 2) інструмент для підтримки колективної та 
індивідуальної роботи зі знаннями; 3) інструмент інституціоналізації роботи зі знаннями, створення 
нового порядку. Головне, що БЗ дозволяє співробітнику отримувати знання одночасно за кількома 
різними напрямками, переносити знання з одного напрямку на інший, розширюючи обсяг знань на 
кожному з них. Також БЗ дозволяє організовувати фрагментовані знання у кластери, необхідні для 
вирішення конкретних завдань. 

БЗ створюються на основі сучасних ІКТ, що визначає формат не тільки як архіву, а й засобу 
автоматизації процесів і операцій. 

У ТНК можуть існувати БЗ на рівні дочірніх компаній, проектів та підрозділів, за певними видами 
знань, для співробітників, для менеджерів, для клієнтів. У даній роботі розглядається єдина 
розподілена БЗ компанії, яка узагальнює різні види знань для забезпечення роботи персоналу. При 
географічному розосередженні за рахунок БЗ забезпечується концентрація знань та досягається 
ефект «близькості» у співпраці. Також на основі БЗ забезпечується збір даних з територіально 
розосереджених дочірніх структур, синхронізуючи багато процесів, забезпечуючи моніторинг 
діяльності у сфері знань. 

БЗ вбудовується у загальну систему управління підприємством, охоплюючи питання 
планування, організації, контролю та мотивації у сфері знань. При цьому БЗ може мати дуже широке 
призначення і, окрім накопичення й обміну знань, використовуватись для регулювання, навчання 
(адаптації) персоналу, підтримки лідерства, стимулювання творчості. Як фактор генерування нових 
знань БЗ повинна охоплювати весь ланцюжок і в разі придбання, і в разі самостійних НДДКР. Вона 
стає основою для відстеженням динаміки, оцінки та експертизи знань для визначення їх цінності та 
новизни. В ТНК така діяльність здійснюється на глобальному рівні. 

БЗ потрібно розглядати як інструмент підтримки колективної та індивідуальної інтелектуальної 
діяльності. З точки зору колективної діяльності БЗ розглядається як основа організації, кооперації, 
координації, створення колективної «пам’яті». В рамках БЗ дозволяє створити диференційовану 
систему доступу співробітників до знань, нові канали обміну та комунікацій. Виникає можливість 
забезпечення діяльності експертних спільнот, внутрішнього консультування, налагодження зворотного 
зв’язку та створення додаткових інформаційних засобів (наприклад, архіви, мережі, аналізатори 
тощо). 

З точки зору індивідуальної діяльності БЗ розглядається як основа для організації робочого 
місця, може надавати співробітникові ряд особистих засобів для накопичення та структуризації 
власної інформації. У рамках робочого місця може оцінюватись участь та результативність роботи. 

Потрібно виокремлювати такі функціональні блоки БЗ: 1) блок отримання знань, включаючи 
організацію НДДКР та/або імпорт знань; 2) блок зберігання, включаючи дані, формалізовані знання, 
бізнес-процеси, рішення тощо; 3) блок комунікацій, охоплюючи всі напрями та сфери взаємодій; 
4) блок організації спільної роботи (завдання, колективний репозитарій, механізми діалогу, 
координації, фіксації результатів), включаючи роботу у межах проектів і колективів; 5) блок 
моніторингу та оцінки ефективності; 6) блок інформування. 

Якщо компанія є результативним продуцентом нових знань, то це не виключає постійного 
моніторингу джерел та імпорту знань у БЗ. У випадку, якщо компанія є споживачем переважно 
зовнішніх знань, роль БЗ як механізму імпорту та акумулювання зростає. 

Отримання (імпорт) знань на основі БЗ може бути автоматизованим за рахунок ІКТ. Наприклад, 
може проводитись постійний збір та обробка даних для удосконалення правил прийняття рішень 
(наприклад, при моніторингу роботи обладнання, виконанні електронних контрактів, в управлінні 
процесами у сільському господарстві). Цифровізація ділової практики дозволить розширювати 
використання такого методу. 

Якщо обмін знаннями між дочірніми підприємствами ТНК здійснюється на платній основі, то 
всередині компанії БЗ утворює корпоративний ринок знань. У зв’язку з цим, БЗ може розглядатись як 
частина системи міжнародного науково-технічного обміну та глобальної дифузії знань. 

Усередині компанії, особливо побудованої за проектним підходом, БЗ може об’єднувати 
фахівців однієї професійної групи. У зв’язку з цим, у ТНК БЗ потрібно розглядати як основу для 
формування міжнародних мереж компетенцій (ММК). У компаніях ММК характеризуються 
централізованим управлінням і цільовою взаємодією. Окрім встановлення соціальних зв’язків, ММК 
можуть доповнюватись інформаційними інструментами, адаптованими під вид компетенцій. У рамках 
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ММК може вибудовуватись участь в НДДКР і різні форми партнерства. Конфігурація ММК залежить 
від особливостей галузі, моделі отримання знань та організації інноваційної діяльності. 

БЗ, створені ТНК, стають елементом глобальних інноваційних мереж. Вони характеризуються 
корпоративним володінням і користуванням, але все ж забезпечують розповсюдження знань в 
міжнародному середовищі. 

БЗ глибоко включена в соціальні процеси, зв’язки та середовище. Тому визначальним є 
соціальний аспект розвитку. З одного боку, співробітники повинні отримати компетенції та навички 
користування БЗ, з іншого – сама БЗ розвиває дисципліну роботи та культуру обміну знаннями. У 
соціальному аспекті можуть проводитись освітні заходи, охоплюючи вдосконалення організаційної 
культури у сфері знань, та заходи для залучення співробітників до розвитку самої БЗ. Основні 
економічні ефекти БЗ представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основні економічні ефекти БЗ у ТНК 
Джерело: розробка автора 

 
У той же час більшість ефектів використання БЗ прямо не піддаються кількісній оцінці. Це 

безпосередньо стосується продуктивності інтелектуальної праці та якості роботи співробітників. 
Оцінка ефективності використання БЗ передбачає проведення опитувань співробітників, розробку 
спеціальної системи KPI (Key Performance Indicators), аналіз інтенсивності звернення до бази, 
узагальнення статистики за завданнями, процесами і категоріями працівників. Окремою проблемою є 

оцінка цінності матеріалів. 
Серед основних напрямків підвищення ефективності БЗ можна виділити такі: стандартизація 

роботи БЗ; регулярна оцінка результативності, підведення підсумків, розвиток зворотного зв’язку; 
додаткове стимулювання обміну знаннями; залучення співробітників для поповнення бази. Практично 
завжди необхідна проактивність у розвитку БЗ, що вимагає відповідного механізму на рівні підрозділів 
і проектів. 

Потрібно зазначити, що БЗ як програмне забезпечення є особливим НМА, тому що вона є 
формою структурованого представлення знань, їх розвитку і зберігання. Розглядаючи БЗ і знання, які 
в ній містяться, у єдності можна говорити про окремий вид НМА, який в ТНК є міжнародним за 
характером формування та використання. 

З точки зору теорії міжнародної економіки представляють інтерес процеси формування та 
розвитку БЗ у ТНК з урахуванням вкладу кожного дочірнього підприємства. По суті, виникає новий 
механізм розвитку НМА в ТНК, який формується за рахунок внеску кожного підприємства, а також 
забезпечує функції фільтрації, систематизації, передачі та розподілу знань як ресурсу. Забезпечуючи 
взаємодію між зарубіжними підприємствами та підрозділами, БЗ міжнародної компанії може бути 
представлена як механізм міжнародного науково-технічного обміну та складовою світового ринку знань. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження запропоновано декілька 
інформаційних інструментів, які можуть використовуватися в УЗ та підтримці інноваційної діяльності у 
МБ. Ці інструменти мають велике значення для вдосконалення СУЗ та практик у сфері отримання та 
використання знань. У сукупності СУЗ та представлені інструменти формують нову технологізацію 
міжнародного менеджменту у сфері знань. У той же час, для досягнення ефективності роботи зі 
знаннями має забезпечуватись баланс між технічними компонентами та соціокультурними факторами. 
Цьому передбачається присвятити майбутні дослідження. 
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МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 
Мета. Обґрунтування зміни моделі організації інноваційної діяльності міжнародного бізнесу та розробка 

пропозицій щодо вдосконалення інформаційного інструментарію управління знаннями у транснаціональних 
компаніях. 

Методика дослідження. При проведенні дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: 

абстрактно-логічний – для узагальнення основ і визначення особливостей управління знаннями у міжнародних 
компаніях, для роз’яснення особливостей моделі організації інноваційної діяльності «Інноваційна ракета»; 
системний – для формулювання основ побудови системи управління знаннями та ролі ІКТ у цій сфері; 
функціональний – для виявлення функцій міжнародного бізнесу у світовому господарстві. Також використано 
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методи структурного та інституціонального проектування – для розробки концепцій інформаційних інструментів 
управління знаннями у міжнародному бізнесі. Дослідження засноване на вивченні досвіду провідних 
технологічних компаній світу. 

Результати. Уточнено сутність управління знаннями та визначено його особливості у міжнародних 

компаніях. Визначено роль міжнародного бізнесу у світовому господарстві у сфері знань. Сформульовано засади 
побудови системи управління знаннями та визначено можливості інформаційно-комунікаційних технологій. 
Роз’яснено модель організації інноваційної діяльності «Інноваційна ракета». Запропоновано концепції створення 
інформаційних інструментів управління знаннями (інформаційна система для управління НДДКР, єдина 
інформаційна платформа інноваційної діяльності, інструмент для формалізації знань). Сформульовано 
рекомендації щодо удосконалення корпоративних баз знань. 

Наукова новизна: 1) уточнено сутність управління знаннями у компанії; 2) запропоновано концептуальні 

засади побудови нової моделі організації інноваційної діяльності «Інноваційна ракета»; 3) розроблено пропозиції 
щодо створення нових інформаційних інструментів управління знаннями у міжнародних компаніях, а також 
рекомендації щодо удосконалення баз знань. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення систем і 

механізмів управління знаннями у компаніях, а також при розробці спеціальних інформаційних інструментів для 
управління знаннями та забезпечення інноваційної діяльності. 

Ключові слова: економіка знань, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародний бізнес, 

транснаціональні корпорації, управління знаннями, інновації, інноваційна діяльність. 
 

Poliakov M.V. ADVANCEMENT OF INFORMATION TOOLS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 
INTERNATIONAL BUSINESS 

Purpose. The justification for changing the organization’s model of innovation activity and the development of 

suggestions for improvement of information tools of knowledge management in transnational companies. 
Methodology of the research. A set of general scientific and special methods such as the abstract-logical 

method that is for the foundations generalization and knowledge management features definition in international 
companies, for features explaining of the "Innovative Rocket" innovation activity model; the systemic method that is for 
knowledge management system building foundations formulation and the ICT role in this field; the functional method that 
is for international business functions identification in the world economy, were used during the research. Furthermore, 
structural and institutional design methods were used to develop the concepts of knowledge management information 
tools in international business. The research is based on the world leading technology companies experience study. 

Findings. The knowledge management essence is clarified and its features are determined in international 

companies. The international business role in the world economy in the knowledge area is defined. The knowledge 
management system building fundamentals are formulated as well as the information and communication technologies 
possibilities are determined. The innovative activity organization model named "Innovative rocket" is explained. The 
knowledge management information tools creation concepts (information system for R&D management, a single 
information platform for innovation activity, a tool for formalizing knowledge) are proposed. The recommendations for 
corporate knowledge bases improvement are formulated 

Originality: 1) the knowledge management essence in the company is specified; 2) the conceptual fundamentals 

for the innovative activities organization new model construction named "Innovative rocket" are proposed; 3) the new 
knowledge management tools creation proposals in international companies as well as knowledge bases improvement 
recommendations are developed. 

Practical value. The research results can be used to improve the knowledge management systems and 

mechanisms in companies as well as to develop the special knowledge management information tools and to provide 
innovation activity. 

Key words: knowledge economy, information and communication technologies, international business, 

transnational corporations, knowledge management, innovations, innovation activity. 
 

Поляков М.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

Цель. Обоснование изменения модели организации инновационной деятельности международного 

бизнеса и разработка предложений по совершенствованию информационного инструментария управления 
знаниями в транснациональных компаниях. 

Методика исследования. При проведении исследования использованы общенаучные и специальные 

методы анализа: абстрактно-логический – для обобщения основ и определения особенностей управления 
знаниями в международных компаниях, для разъяснения особенностей модели организации инновационной 
деятельности «Инновационная ракета»; системный – для формулирования основ построения системы 
управления знаниями и роли ИКТ в этой сфере; функциональный – для выявления функций международного 
бизнеса в мировом хозяйстве. Также использованы методы структурного и институционального проектирования 
– для разработки концепций информационных инструментов управления знаниями в международном бизнесе. 
Исследование основано на изучении опыта ведущих технологических компаний мира. 

Результаты. Уточнена суть управления знаниями и определены его особенности в международных 

компаниях. Определена роль международного бизнеса в мировом хозяйстве в области знаний. Сформулированы 
основы построения системы управления знаниями и определены возможности информационно-
коммуникационных технологий. Разъяснена модель организации инновационной деятельности «Инновационная 
ракета». Предложены концепции создания информационных инструментов управления знаниями 
(информационная система для управления НИОКР, единая информационная платформа инновационной 
деятельности, инструмент для формализации знаний). Сформулированы рекомендации по совершенствованию 
корпоративных баз знаний. 
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Научная новизна: 1) уточнена суть управления знаниями в компании; 2) предложены концептуальные 

основы построения новой модели организации инновационной деятельности «Инновационная ракета»; 
3) разработаны предложения по созданию новых информационных инструментов управления знаниями в 
международных компаниях, а также рекомендации по совершенствованию баз знаний. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 

систем и механизмов управления знаниями в компаниях, а также при разработке специальных информационных 
инструментов для управления знаниями и обеспечения инновационной деятельности. 

Ключевые слова: экономика знаний, информационно-коммуникационные технологии, международный 

бизнес, транснациональные корпорации, управление знаниями, инновации, инновационная деятельность. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ 
РИНКАХ  

 
Постановка проблеми. Створення Європейського Союзу – це велике надбання 21 століття, 

адже європейська інтеграція розпочала своє становлення у новому форматі шістдесят років тому, у 
1957 р. із прийняттям Римського Договору між провідними європейськими країнами. Протягом 
десятиліть форми, напрямки і структура ЄС зазнавали змін, перевівши інтеграцію у мультиглобальний 
процес поєднання правових, технологічних, фінансових, соціально-економічних, управлінських та 
інших основ взаємодії.  Залишивши окремі питання у віданні держав-учасників процесу євроінтеграції, 
ЄС перебрав на себе якусь частку їхнього суверенітету. Тому, розглядаючи політику ЄС з наукових 
позицій необхідно бачити як позитивні, так і негативні риси цього величезного техніко-економічного і 
соціально-правового процесу, завданням якого є гармонізація та уніфікація в різних сферах 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам євроінтеграції і ролі України в цьому 
процесі, імплементації вимог і стандартів ЄС, в тому числі й в сфері технічного регулювання, значну 
увагу приділили у своїх дослідженнях вчені В. Горбулін, А. Гальчинський, П. Гайдуцький, Л. Віткін, 
В. Гордієнко, Є. Гриценко, Я. Жаліло, В. Хімічева, А. Зенків, Т. Уніковська, А. Фідель, Г. Резнік, 
П. Ібрагімова, П. Калита, О. Шаповал, О. Шніпко та інші. Проте подальшого поглибленого дослідження 
потребують питання гармонізації вітчизняної системи технічного регулювання до вимог ЄС з метою 
забезпечення конкурентоспроможних позицій на світових ринках. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-концептуальних підходів до 
системи технічного регулювання в ЄС та розробка практичних рекомендацій щодо її використання у 
вітчизняній практиці для підвищення конкурентоспроможності України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейські принципи організації економічного і 
суспільного життя для України повинні стати нормою, незважаючи на надзвичайно складний і не такий 
стрімкий як здається ззовні шлях імплементації. Економічно-правова сфера – це велике поле 
впровадження євроінтеграційних принципів.  

Процес взаємовпливу різних систем (економічних, політичних тощо) та держав закордонні 
вченні та політики почали досліджувати ще у 50-х рр. ХХ ст. Р. Арогон (Франція), В. Бакінгем, 
П. Сорокін, Г. Гілбрайт, З. Бжезинський, П Дракер, У. Ростов (США), Я. Тінберген (Нідерланди) стали 
засновниками так званої теорії «конвергенції», тобто «зближення», застосовуючи цей термін до 
аналізу стану усіх сторін сучасного суспільства. Ці процеси знайшли подальший розвиток і 
поглиблення у зв’язку з утворенням Європейського співтовариства держав і початкової участі третіх 
країн (в т. ч. й України) у інтеграцію Європейського Союзу. Словник іноземних мов трактує термін 
«інтеграція», як «відновлення, поєднання яких-небудь часток, елементів, протилежних ознак» [1, с. 
217].  

На сьогодні вчені для визначення взаємних процесів часто вживають, крім поняття 
«конвергенція», інші визначення, які відображають практично однакову сутність процесів: 
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гармонізація, імплементація, інтеграція. Разом з тим, для економічних процесів, на нашу думку, більш 
характерним є термін «гармонізація». Економічна енциклопедія визначає гармонізацію економічних 
процесів, як «взаємне узгодження, координацію, уніфікацію, зведення цих процесів до єдиної 
системи» [2]. Українські терміни «регулювання», «регламент» та «регламентація» мають один 
англійський відповідник «regulation». Досліджуючи економічну термінологію, що використовується в 
урядових документах і в економічній літературі, слід зазначити, що найбільш поширеним економічним 
терміном є «інтеграція». Інтеграцію (лат. «integration») економічна енциклопедія визначає, як 
«відновлення цілі», поступове зближення та об’єднання економічних суб’єктів у процесі і взаємодії, 
«взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозбагачення» [2, с. 257]. В економічній науці вживається ще 
і такий термін як «інтеграція економічна», що являє собою «процес зближення, поступового 
об’єднання національних економічних систем, сучасна найрозвинутіша форма інтернаціоналізації 
господарського життя» [2, с. 668]. 

Ще одне визначення, яке використовується науковим середовищем і має більш науково-
медичний напрямок, але час-від-часу вживається в економічній практиці, – це «імплементація», що є 
похідним від «implementation» (нім.), що означає вживлення інших організмів у інше середовище» [1, с. 
268]. 

Гармонізація національних політик часто розглядається як важлива мета європейського 
єднання. На практиці гармонізація – це сумісність технічних вимог та процедур різних країн до 
виробництва, реєстрації, маркування та реалізації продукції. Технічна гармонізація досягається 
шляхом побудови в країні сучасної системи технічного регулювання, яка відповідає загально 
визначеним міжнародним нормам і правилам, насамперед Світової організації торгівлі (СОТ), та 
міжнародних організацій із стандартизації. На даний час у світі гостро стоїть потреба у розширенні 
процесу всесвітньої технічної гармонізації, яка забезпечуватиме взаємодію між ринковими суб’єктами 
на глобальному ринку. Всесвітня технічна гармонізація сприяє економічному процвітанню країн, 
основні напрямки якої наведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Напрямки впливу технічної гармонізації на економічний розвиток країн 
Джерело: систематизовано автором 
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оцінку єдиного ринку ЄС, визначила важливість технічної гармонізації. Для України ця проблема 
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актуальна, адже з січня 2017 р. почала діяти зона вільної торгівлі з ЄС, створення якої було 
передбачено Угодою про Асоціацію ЄС-Україна.  

Виконавчі органи Європейського Союзу у своїх документах поставили перед Україною чіткі 
вимоги модернізації усієї економіки, створення європейських основ організації суспільства, 
приділивши особливу увагу розробці і забезпеченню економічно-правових принципів діяльності з 
метою різкого підвищення конкурентоздатності продукції. Інструментом досягнення такої програми 
може бути розробка і впровадження нових принципів економіко-правового механізму, тобто цілої 
системи технічного регулювання. 

Термін «технічне регулювання» широко використовується в документах міжнародних організацій 
зі стандартизації (ISO, IEC), Світової організації торгівлі, регіональних організацій зі стандартизації 
(CEN, CENELEC, МДР).  

Вперше у національній законодавчій системі термін «технічне регулювання» з’явився у 2002 р. із 
запровадження Указу Президента України «Про Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики» без особливої конкретизації. Завдяки цьому нормативному акту 
було створено центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 
2002 р. по 2011 р. Держспоживстандарт був утворений з метою підвищення ефективності реалізації 
державної політики у сфері захисту прав споживачів шляхом перетворення колишнього Державного 
комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації. 

Основним завданням нового органу було забезпечення реалізації державної політики у сфері 
захисту прав споживачів і широкої галузевої координації. Згодом Держспоживстандарту було 
доручено затвердження технічних регламентів. Тільки в 2005 р., після прийняття Закону України «Про 
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»[3], було введено офіційне 
визнання, що технічне регулювання є правове регулювання відносин у сфері встановлення, 
застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції, або пов’язаних з нею процесів, систем і 
послуг, персоналу та органів, а також перевірки їх дотримання шляхом оцінки відповідності або 
ринкового нагляду. 

Отже, технічне регулювання є тим видом економічної політики, яка спрямована насамперед на 
усунення вад ринку, пов’язаних з нерівномірним розподілом інформації між його учасниками. Також 
можна стверджувати, що технічне регулювання є важливим інструментом захисту інтересів 
суспільства, але воно може бути перешкодою розвитку тих чи інших економічних процесів, котрі 
виникають несподівано. 

В останні роки в економічній літературі використовується визначення «системи технічного 
регулювання». Термін «система», в авторському розумінні, виступає як комплекс взаємопов’язаних і 
взаємодіючих споріднених структур, об’єднаних однією ідеєю і перевіреною зв’язками між собою і 
зовнішнім середовищем. 

Європейська система технічного регулювання розглядається як найбільш ефективна модель 
для міжнародного співробітництва і є підґрунтям для формування єдиного економічного простору, що 
визнано ООН. У ЄС побудована дворівнева система технічного регулювання (табл. 1), яка спрямована 
на забезпечення вільного переміщення товарів в межах союзу, недопущення нових бар’єрів в торгівлі, 
взаємне визнання та технічну гармонізацію. В той же час необхідно зазначити, що кожна країна ЄС 
формує власну систему технічного регулювання, виходячи з особливостей національної економіки, 
але з урахуванням директив Європейського Союзу [4-6]. В Європейському Союзі оцінка відповідності 
вимогам законодавства здійснюється через добровільну сертифікацію чи декларування, а контроль за 
дотриманням вимог – завдяки ринковому нагляду. 

Таблиця 1 

Цілі та завдання Європейської системи технічного регулювання 

Цілі і завдання 

Аспекти безпечності Забезпечення впровадження економічної політики 

Забезпечення розміщення на 
ринку продукції, безпечної для 
споживачів, користувачів та 
навколишнього середовища 

На національному рівні: 
- стимулювання інновацій; 
- підвищення конкуренції, 
диференціація продукції; 
- скорочення виробничих витрат 

На міжнародному рівні: 
- сприяння розвитку торгівлі 
шляхом усунення технічних 
бар’єрів у торгівлі 

Джерело: систематизовано автором 

 
Європейська модель технічного регулювання базується на методі непрямого посилання на 

стандарти [7]. Реформування системи технічного регулювання у ЄС триває уже довгий час. Разом із 
тим, вже понад 15 років відбувається співпраця між ЄС та Україною у напрямі реформування 
української системи технічного регулювання. Перехід до європейської моделі технічного регулювання 
передбачає докорінну трансформацію цієї системи в Україні. У табл. 2 систематизовано аргументи 
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«за» та «проти», щодо доцільності використання досвіду ЄС для України у сфері технічного 
регулювання. 

Таблиця 2 
Аргументи «за» та «проти» щодо доцільності використання досвіду ЄС для України у 

сфері технічного регулювання 
 

Доцільність Застереження 

- ЄС є провідним гравцем у галузі міжнародного 
технічного регулювання; 
- Ринок ЄС є ключовим для України в 
довгостроковій перспективі; 
- ЄС є потужним провайдером технічної 
допомоги Україні; 
- В України є істотні зобов’язання за Угодою про 
асоціацію з ЄС  

- Значною мірою конкретні механізми та інструменти 
політики ЄС в галузі технічного регулювання визначаються 
тим, що ЄС є наднаціональною міжнародною організацією, 
тоді як Україна – унітарна держава, що не є членом ЄС; 
- Існують істотні відмінності між Україною та ЄС (за 
часткою в міжнародній торгівлі, за структурою торгівлі, 
інституційною спроможністю) 

Джерело: систематизовано автором 

 
У 2016 р. ЄС експортував в Україну товарів на суму 16 млрд. 505 млн. євро, тобто на 16% 

більше ніж у 2015 р., а Україна в свою чергу поставила товарів в країни ЄС тільки на суму 13,8 млрд. 
євро, що у порівнянні з 2015 р. склало всього 1,8% [8]. Ці дані свідчать про недостатню готовність 
українських підприємців у конкуренції на європейському ринку, незважаючи на лібералізацію тарифів і 
низку регуляторних заходів. Разом з тим, економіка України значною мірою орієнтована на експорт, 
про що свідчать дані за період останніх 12 років. Так, частка експорту товарів, послуг у структурі ВВП 
України коливається в межах 50-60% (рис. 2). У 2005 р. цей показник сягає 51,48%, у 2006 р. – 46,62% 
у 2007 р. – 44,84%, у 2008 р. – 46,92%, у 2009 р. – 46,38% у 2014 р. – 49,15% у 2015 р. – 52,77%, у 
2016 р. – 49,29%. 

 

 

Рис. 2.  Частка експорту товарів, послуг у структурі ВВП України, %  
Джерело: побудовано автором за [9] 

 
Наша держава серйозно залежить від вміння урядових структур розробляти ефективну 

зовнішньоекономічну політику, та здатності експортерів працювати на закордонних ринках. 
Український експорт має переважно товарно-сировинний характер і за останні роки сформувалася 
тривожна тенденція до деіндустріалізації. Структура експорту складається на користь АПК – 44%, 
металургії – 23,4%, машинобудування – 10,4%, мінеральних продуктів – 9,2%. Частка сільського 
господарства у структурі ВВП України поступово зростає. У 2015 р. вона складала 10,43%, що вивело 
нашу державу на 3 місце у Європі після Албанії (частка сільського господарства у ВВП складала 
21,83%), та Молдови (13,84%). У 2016 р. цей показник в Україні досяг позначки 11,7%, тоді як в 2013 р. 
він був на рівні 8% [10]. У 2016 р. у 4 кварталі почалось незначне пожвавлення економічної діяльності. 
А у першому кварталі 2017 р. обсяг українського експорту товарів та послуг досягнув 12,4 млрд. 
доларів, що на 2,7 млрд. доларів більше ніж в 2016 р. Зростання обсягу експорту товарів показали 
майже усій галузі економіки, за винятком хімічної та деревообробної промисловості [11].  
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Аргументами щодо прийняття як базову європейську модель технічного регулювання для 
України є наступні: 

1) система технічного регулювання, що прийнята в країнах ЄС, є однією з найбільш 
ефективних. Цей факт відзначений у звіті Європейської економічної комісії ООН за 2003 рік 
«Підсилюючий вплив директив Нового підходу» і в рекомендаціях ЄЕК ООН, ефективність 
європейського підходу у сфері технічного регулювання підтверджується низкою угод про взаємне 
визнання результатів оцінки відповідності «MRA» з такими країнами як Японія, США, Канада, Нова 
Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль; 

2) наявність в ЄС великої кількості директивних та інших документів, що відображають 
методологію і практику технічного регулювання, які можуть використовуватися при формуванні 
української системи технічного регулювання; 

3) країни ЄС є найбільшими партнерами України в товарообігу, що необхідно враховувати при 
аналізі моделі регулювання. 

Комплексна стратегія розвитку української системи технічного регулювання розроблена та 
розглянута Кабінетом Міністрів України, з додатками до стратегії з програмою у 58 пунктів, конкретних 
дій відповідних органів (табл. 3) [12].  

Таблиця 3 
Головні завдання реалізації основних цілей Стратегії розвитку системи технічного 

регулювання на термін до 2020 року 
 

Основні цілі по реформуванню системи 
технічного регулювання 

Очікувані результати 

- Приведення системи технічного регулювання 
до міжнародних та європейських норм та правил 
- Усунення технічних бар’єрів у торгівлі 
- Дерегуляція ведення бізнесу 
- Сприяння підвищенню конкурентоспроможності 
продукції 
- Забезпечення добросовісної конкуренції 
- Надійне забезпечення добровільності прав 
споживачів 
 

- Визнання Української системи технічного регулювання на 
міжнародному та європейському рівні 
- Виконання зобов’язань відповідно до угоди про технічні 
бар’єри в торгівлі Світової Організації Торгівлі ( Угода ТБТ 
СОТ), Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС ( Розділ IX, 
глава 3, статті 53-58 та Додаток III) 
- Забезпечення доступу Українських продуктів на 
європейський ринок шляхом укладення на першому етапі 
Угоди ACAA за чотирма пріоритетними секторами 
промислової продукції: 

- машини 
- низьковольтне обладнання 
- електромагнітні і на сумісність 
- прості посудини низького тиску 

Джерело: сформовано автором 

 
Дослідження ще раз підтвердило важливість практичних наслідків реалізації положень асоціації 

Україна ЄС щодо гармонізації європейських принципів виробництва продукції, надання послуг та 
міжнародного співробітництва. Для підвищення ефективності реалізації нової стратегії технічного 
регулювання в Україні пропонуємо:  

- прийняти новий Закон України «Про регулювання зовнішньоекономічної діяльності», адже 
діючий був прийнятий ще у 1991 р., а Угода про Асоціацію взагалі вимагає принципово нових підходів; 

- в контексті цього нового Закону передбачити регулярний випуск «реєстру експортерів», в 
якому висвітлювати широку інформацію про види, напрямки і реальні позиції на ринках як 
індивідуальних експортерів, так і корпорацій; 

- у зв’язку з рішенням Європейського Союзу про повну дію Асоціації з 01.09.2017 р. 
Мінекономрозвитку і торгівлі заново переглянути «експортну стратегію України»; 

- створити Спеціальний державний експортний фонд (СДЕФ) для підтримки експортерів; 
- замість офісу при Мінекономрозвитку і торгівлі по розвитку експорту створити «Акціонерну 

консультативну службу» (АКС) з комплексних питань експортної політики; 
- доцільним є створення «карти світових товарних пріоритетів», де визначити національні та 

інші особливості торгівлі у тих чи інших регіонах і країнах, а також разом із спілкою промисловців і 
підприємців (УСПП) підтримати розробку «Основних принципів державного маркетингу і менеджменту 
України»; 

- відкриття нових торгових місій та розвиток торговельних відносин з країнами Азії, зокрема з 
Китаєм, країнами Африки, розвиток нових логістичних коридорів. 

Висновки з проведеного дослідження. Технічне регулювання є відповідною потребою 
конкретної країни у технічній гармонізації з метою підвищення її конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Найбільш досконала система технічного регулювання, яку варто впровадити в України, є 
європейська модель, яка має численні позитивні аргументи. Проведене дослідження широкого кола 
проблем реформування української системи технічного регулювання свідчить про її важливість для 
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докорінної модернізації економіки, покращення конкурентоздатності української товарної продукції та 
послуг, розширення позиціонування на зовнішніх ринках. Вважаємо, що гармонізація підходів у сфері 
технічного регулювання створить сприятливі умови для вільного обігу товарів на відповідних ринках, 
для взаємного визнання результатів підтвердження відповідності, проведених в Україні і в країнах 
членах ЄС. Це дозволить зняти наявні торговельні бар’єри, скоротить витрати на підтвердження 
відповідності поставлених товарів, буде сприяти активізації експорту вітчизняних товарів. Інтенсивна 
діяльність щодо реформування української системи технічного регулювання має привести до 
збільшення торговельних відносин не тільки з країнами ЄС, а й в цілому на світовому ринку. При 
цьому особливу увагу необхідно приділити якості і безпечності продукції, як це прийнято у країнах ЄС.  
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Пижик О.А. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ  
Мета – обґрунтування теоретико-концептуальних підходів до системи технічного регулювання в ЄС та 

розробка практичних рекомендацій щодо її використання у вітчизняній практиці для підвищення 
конкурентоспроможності України. 

Методика дослідження. У процесі дослідження використані наступні методи: абстрактно-логічний, 

системного аналізу, теоретичного узагальнення, синтезу та порівняння – при обґрунтуванні доцільності 
запровадження європейської моделі технічного регулювання, яка визнана однієї із найефективніших у світовій 
практиці; графічний метод – для наочного зображення матеріалу та табличний. Діалектичний метод пізнання 
забезпечив комплексний підхід до розкриття поставленої проблеми. Інформаційною базою дослідження були 
законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Результати. Обґрунтовано важливість запровадження європейської моделі технічного регулювання, яка 

визнана однієї із найефективніших у світовій практиці. Проаналізовано напрямки впливу технічної гармонізації на 
економічний розвиток країн та її конкурентоспроможність. Визначено особливості формування системи технічного 
регулювання в Україні, яка пройшла складні інституційні етапи та потребує подальшого удосконалення. 
Аргументовано доцільність використання досвіду ЄС для України у сфері технічного регулювання з врахуванням 
стану зовнішньої торгівлі, адже країни-члени ЄС залишаються важливим стратегічним партнером нашої країни. 
Сформовано заходи для забезпечення реалізації нової стратегії технічного регулювання в Україні з урахуванням 
вже прийнятої Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року. 

Наукова новизна. Використано системний підхід до розкриття гармонізації європейської системи 

технічного регулювання та визначення перспектив її подальшого реформування в Україні з метою підвищення 
конкурентоспроможності на світових ринках. 

Практична значущість полягає у тому, що окремі пропозиції можуть бути використані на практиці при 

розробленні та удосконаленні заходів реалізації стратегії технічного регулювання в Україні, яка побудована на 
європейській моделі. 

Ключові слова: гармонізація, європейська інтеграція, Європейський Союз, конкурентоспроможність 

України, система технічного регулювання, технічні бар’єри, технічна гармонізація.  
 
Pyzhyk O.A. HARMONIZATION OF THE EUROPEAN SYSTEM OF TECHNICAL REGULATION AS A 

FACTOR OF COMPETITIVENESS PROVIDING OF UKRAINE ON EXTERNAL MARKETS 
Purpose. The aim of the article is to substantiate the theoretical and conceptual approaches to the system of 

technical regulation in the EU and the development of practical recommendations for its use in the domestic practice for 
the competitiveness of Ukraine. 

Methodology of the research. The following methods are used in the process of research,: abstract and logical, 

the system analysis, theoretical synthesis, synthesis and comparison – in substantiating the feasibility of introducing a 
European model of technical regulation, which was recognized as one of the most effective in world practice; graphic 
method – for visual representation of the material and tabular method. 

The dialectical method of cognition provided a comprehensive approach to the disclosure of the problem. The 
information base of the study was legislative and normative documents of Ukraine, works of domestic and foreign 
scientists. 

Results. The importance of the introduction of the European model of technical regulation, which is recognized as 

one of the most effective in world practice, is substantiated. The directions of the influence of technical harmonization on 
the economic development of the countries and their competitiveness are analyzed. The peculiarities of the formation of 
a system of technical regulation in Ukraine that have passed complex institutional stages and need further improvement 
are determined. 

The expediency of using the EU experience for Ukraine in the field of technical regulation is considered, taking 
into account the state of foreign trade, because EU member states remain an important strategic partner of our country. 
Measures for ensuring the implementation of a new technical regulation strategy in Ukraine taking into account the 
already adopted Strategy for the development of the technical regulation system for the period up to 2020 have been 
formed. 

Originality. The systematic approach to the disclosure of the harmonization of the European system of technical 

regulation and to determine the prospects for its further reformation in Ukraine in order to increase competitiveness in the 
world markets has been used. 
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Practical value. The practical significance is that some proposals can be used in practice in developing and 

improving the implementation of the technical regulation strategy in Ukraine, which is built on the European model. 
Key words: harmonization, European integration, European Union, competitiveness of Ukraine, system of 

technical regulation, technical barriers, technical harmonization. 
 
Пыжик А.А. ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
Цель – обоснование теоретико-концептуальных подходов к системе технического регулирования в ЕС и 

разработка практических рекомендаций по ее использованию в отечественной практике для повышения 
конкурентоспособности Украины. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: абстрактно-

логический, системного анализа, теоретического обобщения, синтеза и сравнения – при обосновании 
целесообразности внедрения европейской модели технического регулирования, которая признана одной из 
самых эффективных в мировой практике; графический метод – для наглядного изображения материала и 
табличный. Диалектический метод познания обеспечил комплексный подход к раскрытию поставленной 
проблемы. Информационной базой исследования были законодательные и нормативные документы Украины, 
труды отечественных и зарубежных ученых. 

Результаты. Обоснована важность внедрения европейской модели технического регулирования, которая 

признана одной из самых эффективных в мировой практике. Проанализированы направления влияния 
технической гармонизации на экономическое развитие стран и ее конкурентоспособность. Определены 
особенности формирования системы технического регулирования в Украине, которая прошла сложные 
институциональные этапы и требует дальнейшего совершенствования. Аргументированно целесообразность 
использования опыта ЕС для Украины в сфере технического регулирования с учетом состояния внешней 
торговли, ведь страны-члены ЕС остаются важным стратегическим партнером нашей страны. Сформированы 
меры для обеспечения реализации новой стратегии технического регулирования в Украине с учетом уже 
принятой Стратегии развития системы технического регулирования на период до 2020 года. 

Научная новизна. Использован системный подход к раскрытию гармонизации европейской системы 

технического регулирования и определения перспектив дальнейшего реформирования в Украине с целью 
повышения конкурентоспособности на мировых рынках. 

Практическая значимость заключается в том, что отдельные предложения могут быть использованы на 

практике при разработке и совершенствовании мероприятий реализации стратегии технического регулирования 
в Украине, которая построена на европейской модели. 

Ключевые слова: гармонизация, европейская интеграция, Европейский Союз, конкурентоспособность 

Украины, система технического регулирования, технические барьеры, техническая гармонизация. 
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УДК 658 
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біржової діяльності і торгівлі, 
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здобувач, 
Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ (АГРОХОЛДИНГАХ) 
 

Постановка проблеми. В основу формування сучасних великих аграрних підприємств лягли 
процеси горизонтально-вертикальної інтеграції, диверсифікації аграрного виробництва, із відповідною 
концентрацією фінансових та промислових як виробничих, так і природних ресурсів. Можна 
стверджувати про те, що проведення оцінки корпоративного управління інтегрованими аграрними 
підприємствами відіграє важливу роль як у розвитку підприємства, так і гарантування та виконання 
інтересів акціонерів. Слід також зазначити і те, що через значну структурну складову великих 
інтегрованих підприємств дана оцінка і складна, і водночас необхідна, оскільки забезпечує збільшення 
інвестиційної привабливості та ефективність діяльності інтегрованого формування в цілому, 
направленої здебільшого на захист інтересів та прав акціонерів (власників). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаторами корпоративного управління прийнято 
вважати провідних закордонних економістів: І. Ансофф [1], А. Брейлі [2], К. Майєр [3], М. Хессель [4] та 
інших. Також питань корпоративного управління торкались і українські вчені, серед яких слід відмітити 
праці Т. В. Момот [5] та Г. В. Назарової [6]. Однак теоретичної бази, не підкріпленої реальним 
прикладом, деколи буває недостатньо. Тому для глибшого розуміння напрямку, в якому треба діяти, з 
метою подолання існуючих проблем в корпоративному управлінні в інтегрованих підприємствах 
аграрного сектору, потрібно більш детально вивчити досвід вже існуючих компаній, щоб оцінити їх 
ефективність та корисність для створення практичного інструментарію, що може бути використаний в 
інтегрованих підприємствах аграрного сектору. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка ефективності корпоративного 
управління в найбільших інтегрованих підприємствах аграрного сектору України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичний аналіз становлення та розвитку 
інституту корпоративного управління дозволяє говорити про існування різних методів його оцінки, 
проте всі вони зводяться до якісних та кількісних (рис. 1).  

В даному дослідженні основну увагу приділимо якісним методам, а більшою мірою – 
порівняльному його напряму, оскільки, на нашу думку, саме він дозволяє із більшою ймовірністю 
оцінити саме рівень корпоративного управління в сучасних українських інтегрованих підприємствах 
(агрохолдингах), оскільки оцінка кількісного рівня корпоративного управління здебільшого 
характеризує вже саму ефективність механізму функціонування корпоративного управління, що 
відображається безпосередньо на фінансових та господарських показниках діяльності корпорації. 
Якісний метод забезпечується через застосування порівняльних оцінок механізмів корпоративного 
управління та є неформалізованим методом оцінки рівня корпоративного управління, який дозволяє 
здійснювати порівняння розвитку корпоративного управління як в різних інтегрованих формуваннях, 
так із практикою розвитку його в інших країнах. 

 

                                                 
 Наук. керівник – Резнік Н.П., д-р екон. наук, проф. 
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Рис. 1. Методи оцінки рівня розвитку інституту корпоративного управління в інтегрованих 
аграрних формуваннях 

Джерело: сформовано авторами на основі узагальнення досліджень 

 
Дана методика ґрунтується на експертній оцінці законодавчих актів в області КУ (корпоративне 

управління), діяльності та чисельності Ради директорів, правління, роботи менеджерів та ін. Особливу 
увагу в напрямі оцінювання рівня корпоративного управління приділяється внутрішньому оцінюванню 
самого інтегрованого формування, а саме: аналізу Статуту, Положення Про загальні збори акціонерів, 
Про наглядову раду тощо. В рамках даного дослідження в якості суб’єктів оцінки обрано 12 
найбільших агрохолдингів України (Кернел, Миронівський хлібопродукт, Астарта Київ, Агрогенератіон, 
Агроліга, Агротон, Авангард, ІМС, KSG, Мілкіленд, Укпродукт), відповідно яких здійснюватиметься 
оцінка показників корпоративного управління. Обрання цих агрохолдингів в якості досліджуваних 
обґрунтовано в першу чергу наявністю їх акцій на міжнародних біржах, що, на нашу думку, дозволить 
якісно оцінити рівень корпоративного управління та визначити відповідний рейтинг корпоративного 
управління. В нашому дослідженні основними індикаторами методології оцінки рівня корпоративного 
управління обрано 5 напрямів, які найбільше відповідають саме рівню (межі) корпоративного 
управління із відповідними внутрішніми складовими показниками по 5 в кожному. Алгоритм 
проведення оцінки рівня корпоративного управління наведено на рис. 2. Оцінку здійснено на основі 
доступної інформації, яку вдалося отримати із відкритих джерел – Інтернет-ресурсів та друкованих 
видань [1-17]. 

Відповідно до сформованого алгоритму оцінки рівня корпоративного управління (CGM (РКУ)), 
формуємо відповідну шкалу рівня рейтингу корпоративного управління (рис. 3) у відповідності до 
світових стандартів, яка здійснюватиметься бальним методом відповідно до сформованих індикаторів 
оцінки інституту корпоративного управління від 0 до 1. 

Математичний вигляд модель оцінки рівня корпоративного управління зобразимо через 
наступну формулу: 

                                                   
( ) 100,

b
РКУ CGV

Kb
 


                                                       (1) 
де РКУ (CGM) – рівень корпоративного управління, %; 

b – бальна оцінка кожного індикаторного показника; 
Кb – максимальна кількість балів. 
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Рис. 2. Алгоритм оцінки рейтингу інституту корпоративного управління в інтегрованих 
аграрних формуваннях (агрохолдингах) України 

Джерело: сформовано авторами на основі узагальнення досліджень 
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Рис. 3. Чотирирівнева рейтингова шкала оцінки інституту корпоративного управління в 

інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) України 
CGM  – рівень відповідності корпоративного управління, % 
Джерело: сформовано авторами на основі узагальнення досліджень 

 
Оперуючи сформованим алгоритмом оцінки рейтингу інституту корпоративного управління в 

інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) України та застосовуючи його формулу, 
проводимо оцінку їх рівня корпоративного управління. 

Результати дослідження якості корпоративного дослідження в 12 найбільших аграрних 
інтегрованих формуваннях (агрохолдингах) України дозволили встановити зразковий рейтинг рівня їх 
корпоративного управління (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Оцінка рівня корпоративного управління в інтегрованих аграрних формуваннях 
(агрохолдингах) України, акції яких розміщено на міжнародних фондових біржах, CGM, % 

Джерело: сформовано автором на основі даних [7-17] 
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рівня корпоративного управління інтегрованих аграрних формувань (агрохолдингів) які не розміщують 
свої акції на жодних фондових біржах. Дана оцінка дозволила структурувати рейтинги рівня 
корпоративного управління та оцінити його середній показник (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Середній рівень корпоративного управління в інтегрованих аграрних 
формуваннях (агрохолдингах) України, CGM, % 

Джерело: власні дослідження 60 інтегрованих формувань 

 
Детальна відповідність системи корпоративного управління основних досліджуваних 

класифікаційних груп алгоритму оцінювання рівня корпоративного управління в інтегрованих 
агроформуваннях (агрохолдингів) України наведена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Рівень відповідності класифікаційним групам оцінки рівня корпоративного 

управління в інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) України, акції яких 
розміщено на міжнародних фондових біржах, % 

Джерело: власні дослідження 

 
Дослідженням встановлено, що низький рівень відповідності класифікаційним критеріям за 

напрямом «Склад акціонерів та захист їх прав» зумовлений наявністю контролюючого акціонера, що 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ  

 
 

73 

безпосередньо підвищує ризики міноритарних власників акцій досліджуваних формувань. 
Дослідженням встановлено, що в 8 із 12 досліджуваних аграрних інтегрованих формувань 
(агрохолдингів) є контролюючий акціонер, частка якого перевищує 75%, в інших чотирьох частка 
коливається до 75%, проте більше, ніж 50%, що також впливатиме на міноритарних власників акцій. 

Найнижчою оцінкою характеризується класифікаційний напрям «Наглядова рада», оскільки в 
жодному досліджуваному агрохолдингу не в повній мірі забезпечено створення комітетів наглядової 
ради та відсутній механізм заочного голосування. Окрім того, в більшості агрохолдингів Наглядові 
ради безпосередньо виконують управлінські функції, що вже спричинює певний дисбаланс в системі 
корпоративного управління, порушуючи цим самим саму вимогу до нього. 

Задовільними оцінками характеризуються класифікаційні напрями «Менеджмент, аудит, 
контроль», «Прозорість, розкриття інформації» та «Взаємодія з регулятором, ініціативність». Проте, 
існують і негативні сторони, які безпосередньо впливають на рівень корпоративного управління, серед 
яких зокрема, по першому згадуваному напрямі – це відсутність інформації про систему та розмір 
оплати праці менеджменту. 

Щодо негативних сторін напряму «Прозорість, розкриття інформації», то тут слід відзначити 
відсутність інформації або неповну інформацію на сайтах в більшості компаній про керівний склад, 
розміщення на них установчих документів тощо. 

Досить негативним явищем в напряму «Взаємодія з регулятором, ініціативність» є відсутність в 
більшості компаній посади корпоративного секретаря та затвердженого Кодексу корпоративного 
управління, відсутності вимог, карти ризиків тощо. 

Проте, зазначені недоліки значною мірою не вплинули на загальну оцінку рівня корпоративного 
управління та дозволяють зробити висновок про високий рівень відповідності міжнародним 
корпоративним практикам та принципам. Однак, слід зазначити, що більшість (понад 90%) 
інтегрованих компаній працюють здебільшого саме на міжнародних принципах, дотримуючись 
міжнародних мінімальних корпоративних стандартів, оскільки жодна із них не зареєстрована в Україні. 
Разом з тим, високий рівень корпоративного управління характерний лише для малої чисельності 
агрохолдингів, а саме тих, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах. Спричинено це 
тим, що компанії, які бажають розмістити свої акції на біржах, повинні підготувати її до цього, що 
вимагає відповідного рівня відповідності корпоративним принципам. 

Для значної більшості агрохолдингів рівень корпоративного управління знаходиться на досить 
низькому рівні, що саме по собі спричинює значні ризики для зацікавлених сторін. 

Однак, слід констатувати те, що наявність низького, а подекуди незадовільного рівня 
корпоративного управління, не завжди впливає на фінансові результати компанії, які відображені у 
фінансових звітностях, та характеризуються кількісними методами оцінки рівня корпоративного 
управління. 

Слід відзначити, що в даних методиках не завжди об’єктивно відображається рівень 
корпоративного управління, що пояснюється невчасністю публікації фінансових звітів, подекуди 
недостовірністю наведених даних (фальсифікацією) через прагнення «обілити» свою діяльність, 
підвищити конкурентні позиції та інтерес зацікавлених сторін (інвесторів). У таких умовах важко судити 
про реальний стан системи рівня корпоративного управління. 

Розглянута методика оцінки рівня корпоративного управління свідчить про багатосторонній 
підхід до проблеми, що вивчається. Корпоративне управління представляє собою комплекс 
різноманітних інституційних категорій, кожна з яких має свої власні проблеми, що повинні бути 
вирішені. Тому оцінку ефективності можна проводити відповідно до мети, що переслідується в 
певному дослідженні. При цьому використовуються різні методики для вирішення поставленого 
питання, а це свідчить про те, що немає ідеальної моделі, яка б пом’якшила всі наслідки від 
корпоративного управління. Треба застосовувати комплексний підхід щодо певної категорії 
поставленої задачі на певному рівні проведення корпоративного управління.  

Висновки з проведеного дослідження. Оцінка корпоративного управління інтегрованими 
аграрними підприємствами відіграє важливу роль як у розвитку підприємства, так і гарантуванні та 
виконанні інтересів акціонерів. Слід зазначити те, що дана оцінка і складна, і водночас необхідна, 
оскільки забезпечує збільшення інвестиційної привабливості та ефективність діяльності інтегрованого 
формування в цілому, направленої здебільшого на захист інтересів та прав акціонерів (власників). 
Відповідно до цього, сформовано алгоритм (методику) оцінювання рейтингу рівня корпоративного 
управління з відповідними класифікаційними напрями оцінювання та індикаторами оцінки відповідних 
напрямів. 

У відповідності до сформованого алгоритму (методики оцінювання рівня корпоративного 
управління) сформовано чотирирівневу рейтингову шкалу оцінювання рівня становлення інституту 
корпоративного управління в інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) України, яка 
шляхом багатьох ітерацій дозволяє оцінити всі процеси становлення та розвитку корпоративного 
управління як єдиного цілісного механізму управління інтегрованим формуванням. 

Дослідженням також встановлено, що основними характерними складовими оцінки рівня 
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корпоративного управління, є: наглядова рада, рада директорів, комітети, корпоративний секретар, 
ревізійна комісія, Статут тощо. Саме зазначені складові корпоративного управління виступають 
основними індикаторами рівня корпоративної оцінки, які характеризують саме ефективність 
корпоративного управління. 

Встановлено, що агрохолдинги, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах, 
відповідають вищому рівню стандартів корпоративного управління, рівень яких досягає 
максимального значення. Такий рівень забезпечується здебільшого за рахунок дотримання стандартів 
КУ, встановлених міжнародними фондовими біржами (Варшавською та Лондонською). 

Середньозважений рівень корпоративного управління в інтегрованих аграрних формуваннях 
(агрохолдингах) України знаходиться на незадовільному рівні, що спричинює значні ризики для 
акціонерів та інвесторів. 
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Резнік Н.П., Печерський В.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ (АГРОХОЛДИНГАХ) 
Мета – оцінка ефективності корпоративного управління в найбільших інтегрованих підприємствах 

аграрного сектору України. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, 

зокрема: метод системного підходу, на основі якого були вивчені основні положення функціонування великих 
підприємств аграрного сектору України; метод теоретичного узагальнення, за допомогою якого досліджено досвід 
запровадження корпоративного управління. 

Результати. Сформовано: алгоритм (методику) оцінювання рейтингу рівня корпоративного управління з 

відповідними класифікаційними напрямами оцінювання та індикаторами оцінки відповідних напрямів; 
чотирирівневу рейтингову шкалу оцінювання рівня становлення інституту корпоративного управління в 
інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) України. Встановлено, що основними характерними 
складовими оцінки рівня корпоративного управління, є: наглядова рада, рада директорів, комітети, корпоративний 
секретар, ревізійна комісія, Статут тощо. Визначено, що: агрохолдинги, акції яких котируються на міжнародних 
фондових біржах, відповідають вищому рівню стандартів корпоративного управління, рівень яких досягає 
максимального значення; такий рівень забезпечується здебільшого за рахунок дотримання стандартів 
корпоративного управління запроваджених міжнародними фондовими біржами (Варшавською та Лондонською); 
середньозважений рівень корпоративного управління в інтегрованих аграрних формуваннях (агрохолдингах) 
України знаходиться на незадовільному рівні, що спричинює значні ризики для акціонерів та інвесторів. 

Наукова новизна. Поглиблено існуючі та розроблено нові теоретико-практичні положення та рекомендації 

щодо формування та розвитку інституту корпоративного управління в інтегрованих формуваннях. 
Практична значущість. Отримані практичні результати є рекомендаційною базою та направлені на 

вирішення проблем формування та розвитку інституту корпоративного управління інтегрованими підприємствами 
в аграрному секторі; можуть бути використані державними інститутами для удосконалення існуючого 
інституціонального забезпечення розвитку господарюючих суб’єктів. Результати досліджень можуть бути 
використані законодавчими та виконавчими органами країни, а також аграрними формуваннями, які займаються 
виробництвом, заготівлею та переробкою продукції, створенням ринкової системи розповсюдження аграрних 
знань та інформації. 

Ключові слова: аграрне підприємство, корпоративне управління, оцінка ефективності, інтегроване 

формування, агрохолдинг, акціонерне товариство. 
 
Reznik N.P., Pecherskyі V.V. VALUATION OF AN EFFECTIVENESS OF CORPORATE MANAGEMENT ON 

INTEGRATED ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR (AGROHOLDINGS) 
Purpose is valuation of an effectiveness of corporate management on the biggest enterprises of agrarian sector 

in Ukraine. 
Methodology of research. In the process of research, general scientific and special methods were used, in 

particular: a systematic approach, based on which the main provisions of the functioning of large enterprises of the 
agrarian sector of Ukraine were studied; the method of theoretical generalization, by means of which the experience of 
introduction of corporate management was researched. 

Findings. It were formed: algorithm (methodology) of level’s rate for corporate management with the appropriate 

classify directions of the valuation and indicators of appropriate directions, four-level rating scale for the valuation of 
formation of the corporate management institute in agrarian formations (agroholdings) of Ukrainian. It was discoveries 
the next positions. Mainly, the valuation rate of corporate management depend on supervisory board, board of directors, 
committees, corporate secretary, audit committee, statute etc. It was determined that: agroholdings, shares of which are 
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quoted on international stock market, are on the highest level standards if corporate management; this level is provided 
mostly due to following after standards of corporate management that were formulated by stock exchanges like Warsaw 
and London; the average level of corporate management on integrate agrarian formation (agroholdings) in Ukrainian is 
unsatisfactory that causes significant risks for shareholders and investors. 

Originality. It were deepened existing and developed new theoretical and practical provisions and 

recommendations on the formation and development of the Institute of corporate governance in integrated formations. 
Practical value. These results can be used like recommendation base and be directed to solve the problem with 

formation and development of corporate management institute by the integrated enterprises of agrarian sector; can be 
used by state bodies for improvement existed institutional provision for development of economic subjects. Results of 
research can be used by legislative and executive states bodies and by agrarian formations that produce, manufacture 
and process the products, build market system for spreading of agrarian knowledge and information. 

Key words: agrarian enterprise, corporate management, valuation of effectiveness, integrate formation, 

agroholding, joint-stock company. 
 
Резник Н.П., Печерский В.В. ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА (АГРОХОЛДИНГАХ) 
Цель – оценка эффективности корпоративного управления в наибольших интегрированных предприятиях 

аграрного сектора Украины. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: метод системного подхода, на основе которого были изучены основные положения 
функционирования крупных предприятий аграрного сектора Украины; метод теоретического обобщения, с 
помощью которого исследован опыт внедрения корпоративного управления. 

Результаты. Сформировано: алгоритм (методику) оценивания рейтинга уровня корпоративного 

управления с соответствующими классификационными направлениями оценивания и показателями оценки 
соответствующих направлений; четырехуровневую рейтинговую шкалу оценивания уровня становления 
института корпоративного управления в интегрированных аграрных формированиях (агрохолдингах) Украины. 
Установлено, что основными характерными составляющими оценки уровня корпоративного управления 
являются: наблюдательный совет, совет директоров, комитеты, корпоративный секретарь, ревизионная 
комиссия, Статут и прочее. Определено, что: агрохолдинги, акции которых котируются на международных 
фондовых биржах, соответствуют высшему уровню стандартов корпоративного управления, уровень которых 
достигает максимального значения; такой уровень обеспечивается большей частью за счет соблюдения 
стандартов корпоративного управления, внедренного международными фондовыми биржами (Варшавской и 
Лондонской); среднестатистический уровень корпоративного управления в интегрированных аграрных 
формированиях (агрохолдингах) Украины находится на неудовлетворительном уровне, что становится причиной 
значительных рисков для акционеров и инвесторов. 

Научная новизна. Углублены существующие и разработаны новые теоретико-практические положения и 

рекомендации относительно формирования и развития института корпоративного управления в интегрированных 
формированиях. 

Практическое значение. Полученные результаты являются рекомендательной базой и направлены на 

решение проблем формирования и развития института корпоративного управления интегрированными 
предприятиями в аграрном секторе, могут быть использованы государственными институтами для улучшения 
существующего институционального обеспечения развития хозяйственных субъектов. Результаты положений 
могут быть применены законодательными и исполнительными органами страны, а также аграрными 
формированиями, которые занимаются производством, заготовкой и переработкой продукции, созданием 
рыночной системы распространения аграрных знаний и информации. 

Ключевые слова: аграрное предприятие, корпоративное управление, оценка эффективности, 
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Постановка проблеми. Вітчизняна продукція сільськогосподарського виробництва не є 
конкурентоспроможною на світовому ринку, а попит має в основному сировина (зерно, соняшник, 
ріпак, кукурудза). Перед Україною стоїть складне завдання – знизити до 2030 року енергомісткість 
національного продукту до середньосвітового рівня. З огляду на це, дослідження напрямів, які 
впливають на ефективність роботи аграрних підприємств є досить актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підвищення ефективності 
агропромислових підприємств в Україні була висвітлена в роботах українських вчених, а саме: 
І.Г. Кириленка [1], П.М. Макаренка [2], Ю.Ф. Мельника і П.Т. Саблука [3] та В.Я. Месель-Веселяка [4-6]. 
Однак у даних працях висвітлені окремі елементи, які впливають на роботу агропідприємств. У зв’язку 
з тим, проблема підвищення ефективності роботи підприємств аграрної сфери потребує подальшого 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є визначення напрямів підвищення ефективності роботи 
аграрних і переробних підприємств шляхом впровадження на них енергозберігаючих заходів та 
енергоефективних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На підставі аналізу згаданих вище літературних 
джерел можна запропонувати такі основні напрями підвищення ефективності роботи підприємств 
аграрної сфери. 

1. Одним із них є застосування для виробничих процесів високоенергетичного, екологічно 
чистого та дешевого біопалива на основі біодизеля та біоетанолу. Необхідно зазначити, що 
собівартість 1 т дизельного пального з ріпаку становить 3700 грн, а з нафти  – 6000 грн. Для 
виробництва дизельного пального з власної сировини потрібно 4,4 млрд грн, а з нафти – 7,2 млрд грн. 
Для забезпечення виробничих процесів агропідприємств потрібно 10–12 млн т біопалива. Для 
виробництва 1 млн т біодизеля потрібно 2,5 млн т насіння ріпаку. Із площі 3 млн га посіву ріпаку 
одержують до 7,5 млн. т насіння, з якого можна виробити 3 млн т біодизеля, 4,4 млн т шроту і 
0,5 млн т гліцерату натрію. Шрот використовують як концентрований корм для худоби, а гліцерат 
натрію – як пальне, причому його теплотворна здатність вища, ніж у природного газу. Економія при 
використанні біодизеля сягає 11,6 млрд грн [7]. 

2. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що перспективним напрямом, який підвищує 
ефективність сільськогосподарського виробництва є застосування поновлюваних джерел енергії, 
оскільки вони мають низку переваг порівняно з органічними енергоносіями, а саме: вони практично 
невичерпні, не забруднюють довкілля, відпадає необхідність у добуванні, переробці та доставці 
палива, не використовується вода для охолодження, відсутні відходи (зола та продукти розпаду), не 
потрібно дефіцитних високотемпературних матеріалів, за винятком сонячних концентраторів тепла, 
можуть працювати без обслуговування, відсутність потреби у транспортуванні енергії [8; 9]. 

Необхідність у використанні поновлювальних джерел енергії визначається такими чинниками: 
швидким ростом потреб електричної енергії; вичерпанням найближчим часом розвіданих запасів 
органічного палива; забруднення довкілля оксидами азоту, сірки та вуглецю, пиловидними залишками 
палива після згоряння, радіоактивним забрудненням і тепловим перегрівом при використанні ядерного 
палива. 

Серед різних видів поновлюваних джерел енергії великий інтерес викликає можливість 
використання сонячної енергетики для забезпечення агропідприємств електричною енергією. 
Практичний досвід розвинених країн Європи та світу свідчить про те, що використання енергії Сонця 
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дозволяє зекономити дорогу електроенергію, яка виробляється генеруючими компаніями та стати 
незалежними від них. Для цього широко використовують різні варіанти сонячних батарей [10–12]. 

Сонячна батарея призначена для прямого перетворення сонячної енергії в електричну, що 
здійснюється за допомогою фотоелектричних перетворювачів (ФЕП). «Фотогальванічні комірки» – це 
напівпровідникові фотоелементи, які призначені для перетворення світлового випромінювання у 
видимому та ближньому інфрачервоному спектральному діапазоні у електричний струм за допомогою 
явища внутрішнього фотоефекту. ФЕП перетворюють енергію за схемою: енергія оптичного 
випромінювання → електрична енергія. Основною характеристикою ФЕП є ефективність 
фотоелектричного перетворення. Коефіцієнт корисної дії (ККД) для промислових ФЕП є в межах від 
7 % до 18 %, а в лабораторних розробках він сягає величини 39-43 %. До переваг сонячних 
фотоенергетичних систем можна віднести [13; 14]: 

– доступність і невичерпність сонячного випромінювання як джерела енергії;  
– повну екологічну безпеку для навколишнього середовища (існує мала імовірність нагрівання 

атмосфери над фотоелектростанцією);  
– економічність процесу використання ФЕП;  
– мінімальний рівень планового технічного обслуговування та високу надійність (близько 25-50 

років для якісних фотоелементів, із втратою по потужності до 80 % від початкової).  
Водночас сонячні фотоелектричні системи, незважаючи на їх переваги, мають низку недоліків, а 

саме:  
– залежність від погоди, часу доби та пори року, і, як наслідок, необхідність акумулювання 

енергії;  
– порівняно висока вартість конструкції на сьогоднішній день (до 3-5$/1Вт потужності всієї 

системи), однак цей показник постійно знижується, враховуючи широке впровадженні ФЕП у 
сучасному світі;  

– необхідність періодичного очищення поверхні батарей від пилу та атмосферних опадів. 
Однак переваги від процесу отримання сонячної електроенергії значно більші і вони мають 

якісний і кількісний характер, що було оцінено світовими виробниками сучасних технологій та 
оптоелектроніки. Нині у світі існує близько 700 компаній виробників сонячних панелей для 
промислового і побутового секторів [14].  

На даний час широкого поширення отримали 3 види фотоелектричних перетворювачів і 
сонячних батарей на їх основі [15-18]:  

– ФЕП на основі монокристалічного кремнію;  
– ФЕП на основі полікристалічного кремнію;  
– тонкоплівкові ФЕП на основі аморфного кремнію (у вигляді тонкої плівки кремнію).  
У більшості ФЕП основним елементом є аморфний кремній, який дозволяє досягати ККД до 7-

12%. У якісних ФЕП, із яких будують промислові сонячні енергосистеми, використовується 
монокристалічний або полікристалічний кремній із технологічним ККД 14-16 % [13–15]. Різниця між 
монокристалічними та полікристалічними кремнієвими ФЕП складає 1-3 % ККД. Це можна пояснити 
тим, що полікристалічні фотопластини більш толерантні до косих, а не ортогональних світлових 
промінів (краще сприймають розсіяне та кутове світло), середній виробіток у таких типах ФЕП 
практично однаковий, як і їх вартість в останніх комерційних марках. 

Нами були проаналізовані експлуатаційні характеристики типів фотоелектричних 
перетворювачів, які представлені в таблиці 1 [15-19]. 

ФЕП на основі монокристалічного кремнію характеризуються високим ККД (17-19 %) і високою 
надійністю (25-50 років роботи), однак є досить дорогими та складними у виготовленні. 

ФЕП на основі полікристалічного кремнію та тонкоплівкові ФЕП на основі аморфного кремнію 
мають високу технологічність і більш низьку вартість порівняно з ФЕП на основі монокристалічного 
кремнію. Однак ці типи фотоелектричних перетворювачів характеризуються низьким ККД і 
нестабільністю параметрів, а ФЕП на основі аморфного кремнію є ненадійними і мають незначний 
термін служби. 

У Південній Кореї була розроблена принципово нова RGB-технологія тонкоплівкових модулів, 
що може значно сприяти масовому їх застосуванню за рахунок здешевлення і збільшення 
енергоємності. Сонячні елементи складаються з 3 кольорових шарів наногранул із диоксиду титану. 
Завдяки кількості шарів нові сонячні елементи можуть збирати видиме світло в трьох найбільш 
активних спектральних областях довжин хвиль – червоній, синій і зеленій. У результаті сонячний 
фотоелемент виробляє електроенергії майже в 3 рази більше, ніж звичайні тонкоплівкові 
фотоелектричні панелі. Високе світлопропускання дозволяє розташовувати їх на дахах і вікнах 
житлових будинків, що не перешкоджає природному освітленню. Для створення цих елементів 
використовувався метод хроматографії і зовсім не використовується кремній. Це робить виробництво 
недорогим і не залежним від вичерпних природних ресурсів. Товщина готової плівки складає всього 20 
нанометрів, вона здатна виробляти до 30 міліампер електроенергії з кожного квадратного сантиметра. 
ККД ФЕП на основі RGB-технології складає 17-18 % [16]. 
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Таблиця 1 
Експлуатаційні характеристики фотоелектричних перетворювачів 

 

Тип ФЕП Переваги Недоліки Сфера використання 

На основі 
монокристалічного 
кремнію  

- високий ККД (17-19%); 
- висока надійність (25-50 
років роботи);  
- стабільність параметрів 
протягом тривалого часу 
(падіння потужності до 80% 
після 25 років експлуатації) 

- висока вартість  
(2,5 – 3,3 $/Вт);  
- низька технологічність;  
- висока чутливість до 
рівня та кута джерела 
світла;  
- висока 
енергозатратність 
технології виготовлення 

1) промислові сонячні 
енергосистеми;  
2) сонячні електростанції;  
3) системи живлення 
космічних апаратів;  
4) високоякісні приватні 
сонячні енергосистеми  

На основі 
полікристалічного 
кремнію  

- низька вартість  
(2,1 – 2,8 $/Вт);  
- висока технологічність;  
- стабільність параметрів 

- низький ККД  
(15 – 17%);  
- низька стабільність  
експлуатаційних 
параметрів  

1) забезпечення якісних 
сонячних енергосистем;  
2) малі електростанції; 
3) розташування на дахах 
будинків;  
4) фотоелектричні побутові 
пристрої  

На основі аморфного 
кремнію  

- висока технологічність  
- низька вартість (1,5 – 2,4 
$/Вт)  

- низький ККД  
(7-11%);  
- нестабільність 
параметрів;  
- низька надійність; 
- ресурс 5-8 років  

1) застосування в приватних 
сонячних енергосистемах;  
2) системи світлодіодного 
побутового освітлення  

Джерело: систематизовано за [15-19] 
 

Сонячні батареї для промислового використання найбільш часто застосовуються у вигляді 
модульних конструкцій, які монтуються на технологічних площадках і дахах будівель. Залежно від ККД 
матеріалу, різні типи сонячних панелей будуть мати різні робочі площі для отримання одного для всіх 
умовного значення потужності. Промислові батареї збираються з окремих елементів, що з'єднуються 
проводами, після чого розміщуються між скляними пластинами і полімерними плівками для захисту. 
Тонкоплівкові елементи випускають у готових герметичних корпусах, що забезпечують автоматичне 
позиціонування комірок ФЕП. Ціна батареї складає близько 2–3 $ на 1 Вт номінальної потужності. При 
промисловій генерації електрики за допомогою фотоелементів ціна за кВт×год складе 0,2–0,25 дол. 
Європейська Асоціація Фотовольтаїки EPІA (Europian Photovoltaics Association) вважає, що до 2020 
року вартість електроенергії, виробленої “сонячними батареями”, знизиться до рівня менше як 0,10 € 
за 1кВт×год для промислових установок [20; 21]. 

Тонкоплівкові батареї є невибагливими до затемнення та до вищих робочих температур, що 
характерно для роботи під яскравим сонцем. Але в тонкоплівкових ФЕП є вагомий недолік – щоб 
одержати такий же рівень енергії, як у кристалічних батарей, потрібна велика площа поверхні, оскільки 
в них низький ККД. Для промислового та приватного використання найчастіше застосовуються модулі 
з полікристалічного та монокристалічного кремнію. 

Одним із найбільш економічно ефективних поновлюваних джерел енергії є застосування в 
сільськогосподарському виробництві енергії вітру. В Україні енергію вітру використовували з давніх-
давен. У 1917 році в країні було біля 30 тис. вітряних млинів, потужність яких складала біля 
200 тис. кВт. За радянських часів застосування вітроенергетики було зведено до нуля. Лише після 90–
х років ситуація з вітроенергетикою в Україні змінилася на краще [8]. Практичне застосування на 
сьогоднішній день мають дві принципово різні конструкції вітроустановок: із горизонтальною та 
вертикальною віссю обертання. Однак найбільш часто застосовуються вітроустановки з 
горизонтальною віссю. Завдяки спеціальній конфігурації вітроприймального пристрою у повітряному 
потоці виникають несиметричні сили, що створюють крутний момент. Залежно від потужності 
генератора вітроустановки поділяться на три класи: малої потужності (до 20 кВт), середньої – до 600 
кВт і високої – до 4000 кВт. Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності є в межах 800–
1000 дол. США за 1 кВт встановленої потужності та зменшуються зі збільшенням потужності 
установки. Термін окупності вітроустановки, залежно від місцевості, забезпеченості комунікаціями, 
потужності установки тощо – від 3 до 8 років. Вітроустановки виробляють електроенергію, практично 
не забруднюючи довкілля, але вплив на нього все ж таки мають, а саме: для будівництва відводяться 
значні території, змінюється ландшафт, виникають шумові ефекти та створюються радіоперешкоди. 
Відстань від вітроагрегату до житлових будинків повинна бути не менше 150 м. Для будівництва в 
Україні вітроенергетичних станцій великої потужності найбільше підходять такі регіони, як Крим, 
Карпати, Донбас, узбережжя Чорного і Азовського морів. 
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Одним із шляхів поповнення і часткової заміни традиційних видів палива є використання біогазу, 
що дозволяє на сучасному рівні вирішити низку проблем, які виникають при утилізації відходів 
тваринницьких ферм [22]. 

Виробництво біогазу є для України найбільш перспективним напрямком використання енергії 
біомаси. Попередні оцінки потенційних запасів біогазу свідчать, що (при максимальному використанні 
органічних відходів і впровадженні сучасної техніки отримання біогазу) його частка в загальному 
використанні горючих газів може становити близько 10 %. Потенціал анаеробної ферментації може 
забезпечити 30 % потреб в енергії тваринницьких комплексів. При цьому окрім біогазу будуть отримані 
високоякісні добрива. 

Біогаз – це суміш метану та вуглекислого газу, що одержується в спеціальних реакторах, які 
забезпечують максимальне виділення метану. Суттєвою перевагою переробки біомаси в реакторах є 
те, що у відходах біомаси міститься значно менше хвороботворних мікроорганізмів, ніж у вихідному 
матеріалі. Одержання біогазу економічно вигідно особливо у випадку переробки постійного потоку 
відходів (стоки тваринницьких ферм, боєнь і потік рослинних відходів). Біогаз можна одержувати в 
установках різних розмірів. Особливо вигідно використовувати біогаз в агропромислових комплексах, 
у яких є повний екологічний цикл. Біогаз використовують для освітлення, опалення, приготування їжі, 
для приведення в дію різних механізмів, транспорту, електрогенератора.  

Найбільш ефективними технологіями виробництва біогазу є термохімічні: метанове 
зброджування, газифікація (піроліз), пряме спалювання. 

Економічно найбільш вигідним є анаеробне зброджування, під час якого виробляється газ, який 
містить до 80 % метану і 20 % вуглекислого газу та невелику кількість сірководню, аміаку, водню і 
оксиду вуглецю (СО). Вміст енергії в біогазі безпосередньо залежить від кількості метану. Процес 
одержання метану з органічних відходів ґрунтується на роботі мезофільних штамів бактерій, з 
температурою життєдіяльності 30–40ºС, і термофільних, з температурою 50–60ºС. Переважна 
більшість метан генеруючих бактерій досягають максимальної швидкості росту в інтервалі температур 
30–40ºС. На практиці застосовують два режими метаногенезу: мезофільний і термофільний. При 
створенні та експлуатації біогазових установок вибір температурного режиму процесу метан генерацій 
залежить не тільки від швидкості біохімічної активності процесу, але й від якості кінцевих продуктів, 
виходу біогазу, його складу та екологічних і економічних чинників. 

Мікробіологічні технології використовують здатність метанових бактерій розкладати в 
безкисневому середовищі органічні речовини рослинного походження та утворювати з них біогаз. З 1 т 
сухих органічних речовин метанові бактерії продукують 200–600 м

3
 біогазу, що еквівалентно 

енергоємності 0,5–0,6 кг бензину або 0,77 кг у.п. (тобто 5–6 кВт∙год електроенергії). Біогаз містить 50–
80 % метану, має теплоту згоряння 5340–6320 ккал/кг (6,21–7,24 кВт∙год/кг) і може використовуватися 
як паливо для газогенераторів і газових турбін із ККД до 80 %, а також для подальшого вироблення 
енергії (33 %) або палива (50 %). 

Під час процесу переробки відходів, які використовуються як дешева енергохімічна сировина 
шляхом розчеплення, не відбувається забруднення довкілля, оскільки створюється замкнутий колообіг 
речовин і енергії. При цьому ступінь перетворення енергії органічних речовин у біогаз досягає 90 %, 
що в 3–4 рази перевищує даний показник при простому спалюванні рослинного палива в печах. 

Послідовність процесу анаеробного зброджування органічних речовин (при відсутності кисню) 
проходить у такій послідовності. На першому етапі зброджування складні органічні полімери (клітини, 
білки, жири і ін.) під впливом різних видів анаеробних бактерій розкладаються на більш прості сполуки 
летких жирних кислот, нижчих спиртів, водню і оксиду вуглецю, оцтової та мурашиної кислот, 
метилового спирту. На другому етапі бактерії перетворюють органічні кислоти в метан, вуглекислий 
газ і воду. 

Для нормального перебігу процесу анаеробного зброджування в реакторі повинні бути створені 
оптимальні умови: температура, анаеробні умови, достатня концентрація поживних речовин, 
допустимий діапазон значень рН і відсутність або низька концентрація токсичних речовин. Крім 
температурних умов на процес метанового зброджування та на кількість одержаного газу впливає 
тривалість обробки відходів. При експлуатації реакторів необхідно контролювати показник рН, 
оптимальне значення якого повинно бути в межах 6,7–7,6. Регулювання цього показника здійснюється 
шляхом добавляння вапна. 

Найбільш ефективними є реактори, що працюють у термофільному режимі при 43–52
о
С. Якщо 

обробка гною триває 3 доби, то вихід біогазу складає 4,5 л на кожний літр корисного об’єму реактора. 
Для інтенсифікації процесу виділення біогазу у вихідну масу добавляють органічні каталізатори 
(глюкоза, целюлоза). Залишок, який утворюється в процесі одержання біогазу, містить у собі значну 
кількість поживних речовин і використовується як добриво. 

Оскільки на сьогоднішній день спостерігається в Україні збільшення поголів’я тварин лише в 
дрібних фермерських і приватних господарствах, то перспективним напрямом є побудова малих 
високотехнологічних біогазових установок із об’ємом метантенків до 100 м

3
. 
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Сьогодні в Україні біогаз одержують в основному на установках очисних споруд каналізаційних 
стоків у Києві та Харкові. У США нараховується більше 10 біогазових заводів, а в Західній Європі – 
біля 1000 біогазових установок. 

Газифікація біомаси. Процес газифікації часто називають термічною газифікацією, оскільки 
біомаса нагрівається в камері, в якій контролюється подача повітря. Регулювати подачу повітря 
досить важливо, оскільки може відбутися повне згоряння без виробництва газу. При нагріванні 
біомаси вивільнюються леткі гази, які є основою соломи і деревини. Найбільш енергоємними є оксид 
вуглецю, водень і метан, однак у порівнянні з природним газом, вони дають менше теплоти. Паливо 
перетворюється в газ внаслідок перебігу хімічних процесів: висушування, піролізу, спалювання 
(окислення) і відновлення. Газифікація біомаси може відбуватися як у протипотоковому, так і 
паралельному газифікаторах. 

Протипотоковий газифікатор має низку переваг. Його конструкція досить проста, він може 
газифікувати паливо з відносно високим вмістом вологи. Недоліком його є високий вміст смоли в газі, 
що не дає можливості використовувати його в двигунах внутрішнього згоряння. 

У паралельному газифікаторі вихідний отвір для газу знаходиться на дні, а зона відновлення – під 
зоною спалювання. Смола та інші продукти піролізу проходять через гарячу зону спалювання, а потім 
залишають газифікатор. На цій стадії смола приймає участь у процесі горіння і розкладається на леткі 
вуглеводні, внаслідок цього у відпрацьованому газі смола практично відсутня. Одержаний газ можна 
використати для двигунів внутрішнього згоряння після виведення із нього частинок сажі та попелу. 

Спалювання біомаси. Більшість видів сухого біопалива можна спалити для одержання 
теплоти, однак за своїми характеристиками всі вони значно відрізняються від умовного палива. Вони 
мають низьку енергетичну здатність, різний хімічний склад і фізичні характеристики, а також можуть 
мати значну кількість матеріалу, що не спалюється. 

Дерево і солома – це види палива, які в процесі горіння виділяють гази, що містять приблизно 
80% теплоти і мають різні температури згоряння. Існує проблема повного спалювання цих газів, 
оскільки в багатьох випадках згоряє тільки їх частина, а решта виділяється у вигляді диму. 

Повне згоряння газів відбувається при таких умовах:  
- наявність високої температури; 
- ефективне змішування газів із повітрям; 
- достатній простір і час. 
Побутові відходи поділяються на горючі та органічні. Органічні відходи безпосередньо не 

спалюються, а збираються для установок, для вироблення біогазу. Котли для спалювання біомаси 
мають різні конструктивні особливості залежно від способу спалювання палива, розміру та виду 
поверхонь, які сприймають тепло, систем підготовки палива, його спалювання та ін. Завдяки 
технологічній простоті та надійності котельні для спалювання біомаси є перспективним напрямом 
розвитку енергетики, особливо в Україні з великим об’ємом сільськогосподарського виробництва. 

Розвиток біоенергетики України та поширення використання біопалива в сільському господарстві 
безсумнівно буде сприяти стабільному гарантованому забезпеченню сільгоспвиробників первинними та 
кінцевими енергоресурсами. При цьому з’являється можливість здобуття ними енергонезалежності, 
нехай не такої, як того би бажалось, але досить реальної. Передусім необхідно зробити конкретні кроки 
в напрямі практичної реалізації того великого потенціалу, що міститься в “біомасі” України. 

Отже, використання біопалива (твердого, рідкого та газоподібного) є екологічно й економічно 
виправданий шлях ресурсо- та енергозбереження. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналізуючи фундаментальні й актуальні шляхи 
підвищення ефективності роботи аграрних підприємств, необхідно акцентувати увагу на таких 
напрямах: ефективного використання сонячної та вітрової енергії для забезпечення виробничих 
процесів агропідприємств електричною енергією. 

Наведені дані для ефективності застосування різних типів фотоелектричних перетворювачів.  
Проведена економічна оцінка виробництва та застосування біодизеля, біоетанолу, біогазу, а 

також енергії біомаси. Наведено технологічні процеси газифікації біомаси та спалювання біомаси, а 
також ефективного використання сільськогосподарських і побутових відходів. 
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Гевко Р.Б., Дзядикевич Ю.В., Градовий В.В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
Мета. Визначення напрямів підвищення ефективності роботи аграрних і переробних підприємств шляхом 

впровадження на них енергозберігаючих заходів та енергоефективних технологій.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи 

дослідження, а саме: абстрактно-логічний і дедуктивний – при окреслені основних чинників, які впливають на 
процес підвищення ефективності роботи агропідприємств; метод узагальнення – при здійсненні процесу 
узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі підвищення ефективності сільськогосподарських 
підприємств, досліджено можливість впровадження інновацій, які спрямовані на розробку, створення нових видів 
технологій і нових організаційних форм виробництва. 

Результати. Обґрунтовані напрямки ефективного використання сонячної та вітрової енергії для 

забезпечення виробничих процесів агропідприємств електричною енергією. Визначено ефективність 
використання різних типів фотоелектричних перетворювачів. Проведена економічна оцінка виробництва та 
застосування біодизеля, біоетанолу, біогазу, а також енергії біомаси. Наведено технологічні процеси газифікації 
біомаси та спалювання біомаси, а також ефективного використання сільськогосподарських і побутових відходів. 

Наукова новизна. Доведено необхідність  застосування у виробничих процесах аграрних і переробних 

підприємств поновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної та вітрової енергії, високоенергетичного, екологічно 
чистого і дешевого біопалива та енергії біомаси, що сприятиме стабільному та гарантованому підвищенню 
ефективності функціонування агропідприємств. 

Практична значущість. Впровадження у виробничі процеси запропонованих технічних підходів щодо 

високоенергетичних і екологічно чистих джерел енергії сприятиме підвищенню рентабельності роботи 
підприємств аграрної сфери. 

Ключові слова: агропідприємства, поновлювані джерела енергії, сонячна та вітрова енергія, біодизель, 

біоетанол, біогаз, енергія біомаси. 
 
Hevko R.B., Dziadykevych Yu.V., Hradovyi V.V. DIRECTIONS FOR INCREASING EFFICIENCY OF 

FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION 
Purpose. The aim of the article is determining the directions of increasing the efficiency of agrarian and 

processing enterprises by introducing energy saving measures and energy-efficient technologies on them. 
Methodology of research. General scientific and special research methods are used in the process of research, 

namely: deductive, abstract and logical – while outlining the main factors that affect the process of improving the 
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efficiency of agricultural enterprises; the method of generalization – the possibility of introducing innovations that are 
aimed at the development, creation of new types of technologies and new organizational forms of production is studied in 
carrying out the process of generalization of scientific sources devoted to the problem of improving the efficiency of 
agricultural enterprises.  

Findings. Directions of effective use of solar and wind energy for ensuring the production processes of agro 

enterprises with electric energy are substantiated. The efficiency of using different types of photovoltaic converters is 
determined. 

The economic evaluation of the production and use of biodiesel, bioethanol, biogas, and biomass energy is 
carried out. The technological processes of biomass gasification and biomass combustion, as well as efficient use of 
agricultural and household waste are given. 

Originality. The necessity of using renewable energy sources in the production processes of agrarian and 

processing enterprises in particular solar and wind energy, high-energy, environmentally friendly and cheap biofuel is 
proved in the article. 

Practical value. Implementation of the production processes of the proposed technical approaches to high-

energy and environmentally friendly energy sources will help increase the profitability of agrarian enterprises. 
Key words: agro-industrial enterprises, renewable energy sources, solar and wind energy, biodiesel, bioethanol, 

biogas, biomass energy. 
 
Гевко Р.Б., Дзядикевич Ю.В., Градовый В.В. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Цель. Определение направлений повышения эффективности работы аграрных и перерабатывающих 

предприятий путем внедрения на них энергосберегающих мероприятий и энергоэффективных технологий. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, а именно: абстрактно-логический и дедуктивный – при очерчении основных факторов, влияющих 
на процесс повышения эффективности работы агропредприятий; метод обобщения – при осуществлении 
процесса обобщения научных источников, посвященных проблеме повышения эффективности 
сельскохозяйственных предприятий, исследована возможность внедрения инноваций, направленных на 
разработку, создание новых видов технологий и новых организационных форм производства. 

Результаты. Обоснованы направления эффективного использования солнечной и ветровой энергии для 

обеспечения производственных процессов агропредприятий электрической энергией. Определена 
эффективность использования различных типов фотоэлектрических преобразователей. Проведена 
экономическая оценка производства и применения биодизеля, биоэтанола, биогаза, а также энергии биомассы. 
Приведены технологические процессы газификации биомассы и сжигания биомассы, а также эффективного 
использования сельскохозяйственных и бытовых отходов. 

Научная новизна. Доказана необходимость применения в производственных процессах аграрных и 

перерабатывающих предприятий возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой 
энергии, высокоэнергетического, экологически чистого и дешевого биотоплива и энергии биомассы, 
способствовать стабильному и гарантированном повышению эффективности функционирования 
агропредприятий. 

Практическая значимость. Внедрение в производственные процессы предложенных технических 

подходов относительно высокоэнергетических и экологически чистых источников энергии будет способствовать 
повышению рентабельности работы предприятий аграрной сферы. 

Ключевые слова: агропредприятия, возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергия, 

биодизель, биоэтанол, биогаз, энергия биомассы. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Маркетинг у сільськогосподарських підприємствах є однією з важливих 

складових їх внутрішнього середовища. Розвиток маркетингу зводиться до визначення ринкових ніш, 
найбільш сприятливих для реалізації виробничих можливостей підприємства (ринкових сегментів); 
встановлення раціональних цін на продукцію з тим, щоб узгодити власні економічні інтереси з 
інтересами покупців; умов і строків, а також якості продукції, що постачається покупцям, адаптацію 
виробничої структури та структури управління до вимог ринку тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вдосконалення системи маркетингу на 
підприємствах, зокрема сільськогосподарських, присвячена немало праць вітчизняних вчених. Серед 
них слід виділити праці Воронецької І. С. [1], Гоголь І. А. [2], Карпенко В. Л. [3], Кулаковської О. [4], 
Курдиш Р. Ф. [5], Левіної М. О. [6], Морохової В. О. та Шумської В. Б. [7], Селезньової О. О. [8], 
Яшиної І. М. [9] та ін. У їхніх працях знайшли відображення різноманітні аспекти досліджуваної 
проблеми. Однак їхні підходи не передбачають розгляд маркетингу як складової внутрішнього 
середовища розвитку підприємств. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка шляхів удосконалення системи 
маркетингу як складової внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток маркетингової діяльності 
сільськогосподарських підприємств став їхньою відповіддю на відміну централізованих державних 
закупівель продукції за твердими, заздалегідь обумовленими цінами. На сьогоднішній день тільки 
дуже незначна частина виробленої сільськогосподарськими підприємствами продукції реалізується 
державі чи державним установам. В сучасних умовах у своїй діяльності вони можуть покладатися 
лише на власний досвід, підприємницький хист та організацію маркетингу. За визначенням 
Левіної М. О., «агромаркетингова діяльність кожного господарства визначається як відкрита система, 
що діє під впливом мікро- та макрочинників, постійно взаємодіє з ними, обмінюється інформацією і 
ресурсами, пристосовується до змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Поряд з цим існує і 
внутрішня взаємодія компонентів системи агромаркетингу, на які і направлена безпосередньо 
управлінська діяльність» [6, с. 141]. В цьому визначенні чітко окреслені межі маркетингової діяльності, 
однак основним його недоліком є відсутність виділення функціонального призначення цієї системи – 
спрямованості на забезпечення максимальної прибутковості виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Розбудова ліберальної економічної системи в нашій країні вимагає здійснення маркетингової 
діяльності від усіх суб’єктів господарювання. Навіть переважно натуральні господарства населення, 
які, як здається, перебувають за межами цієї системи, значну частину виробленої продукції 
реалізують і тому змушені використовувати елементи маркетингу у своїй діяльності. Багато таких 
господарств, особливо у приміській зоні змінюють свою виробничу структуру відповідно до змін у 
споживчих смаках міських жителів та змін у рівні їх платоспроможності, яка трансформується в попит 
на їхню продукцію. 

Підприємства, функціонування яких цілком підпорядковане потребам агропродовольчого ринку, 
без організації маркетингової діяльності не можуть зовсім обійтися. Воронецька І. С. у зв’язку з цим 
зробила висновок про те, що «основне призначення маркетингу в сфері агропромислового 
виробництва – сформувати рівноважне положення між виробниками, переробними підприємствами, 
продавцями і покупцями продуктів сільськогосподарського походження. Як інструмент досягнення 
відповідності між попитом і пропозицією сільськогосподарської продукції, продуктів харчування він має 
опосередковувати комерційний успіх різних суб’єктів власності, що господарюють на землі, 
підприємств переробної промисловості, виробників засобів виробництва та елементи інфраструктури 
ринку» [1, с. 98]. Таким чином, реалізуючи власні амбітні плани забезпечення максимальної 
прибутковості через діяльність маркетингових служб, підприємства різних сфер АПК формують основу 
досягнення стабільності в усій агропродовольчій сфері. 

Налагодження ефективної системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах 
передбачає чітке розуміння його чинників та інструментів. Їхню сукупність відображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Основні чинники та інструменти ефективного маркетингу в сільськогосподарських 
підприємствах 

Джерело: розроблено автором 
 

Серед основних чинників ефективного маркетингу виділяється наявність достовірної інформації 
про ринкову кон’юнктуру на агропродовольчому ринку (співвідношення попиту й пропозиції, рівень і 
динаміку цін, економічну поведінку конкурентів тощо). Разом з тим, слід зазначити, що отримана із 
зовнішнього середовища інформація у процесі аналізу й оцінки керівниками та персоналом 
підприємств перетворюється у складову внутрішнього середовища. Саме завдяки такій трансформації 
вона виділяється як чинник ефективного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах. 

Ціни на продукцію сільськогосподарських підприємств, як правило, є найнижчими в пікові 
періоди її надходження на ринок. Якщо господарство реалізує зерно чи коренеплоди в період їх 
збирання, воно не отримає достатньо високі прибутки, адже в цей час кількість продавців на ринку 
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особливо висока, а пропозиція перевищує попит. Розраховуючи на збільшення прибутків, 
підприємства повинні перенести час реалізації продукції на більш сприятливі періоди. Для цього 
необхідно налагодити зберігання або переробку на місці. Це збільшує додану вартість, з одного боку, і 
дозволяє очікувати підвищення цін, з іншого. 

Крупні сільськогосподарські підприємства мають кращі можливості для здійснення інвестицій у 
зберігання та переробку продукції. Це одна з переваг за рахунок масштабів виробництва, яку вони 
активно використовують у процесі конкурентної боротьби. Але ці підприємства, як правило, мають 
багатогалузевий характер, тому вони неспроможні забезпечити необхідний обсяг інвестицій для 
охоплення процесами зберігання й переробки усіх вироблених ними видів продукції. У зв’язку з цим їх 
керівникам і спеціалістам важливо вірно обрати саме ті напрями інвестицій у зберігання та переробку 
продукції, які в майбутньому принесуть найбільші вигоди. 

Організація зберігання й переробки продукції в малих сільськогосподарських підприємствах, 
зокрема в фермерських господарствах, вимагає значно менших інвестицій, ніж у великих 
підприємствах. Однак і їхній фінансовий потенціал значно нижчий. До того ж, ефективність 
малопотужних сховищ та переробних підприємств значно нижча порівняно з великими. 

Посилення дії цього чинника ефективного маркетингу можна забезпечити шляхом кооперації 
власників малих сільськогосподарських підприємств у цій сфері. На жаль, у нашій країні не багато є 
прикладів такої успішної кооперації (особливо порівняно з зарубіжними європейськими країнами). 
Однак при наявності наполегливої організаційної діяльності рано чи пізно кооперативні підприємства 
та сховища для зберігання продукції сільського господарства перестануть бути рідкістю. 

Важливе значення для ринкового товаропросування продукції сільськогосподарських 
підприємств має її упакування. Воно дозволяє добре зберегти властивості продукції під час 
транспортування, а також надавати їй привабливого вигляду в очах покупців. Це стосується тієї 
продукції сільськогосподарських підприємств, яка реалізується через заклади роздрібної, та частково 
оптової торгівлі. 

Підприємства повинні використовувати найсучасніші види упакування, наприклад стреч-плівку, 
яка дозволяє упакованій продукції «дихати». Крім того, вона відзначається високим рівнем стійкості до 
механічних пошкоджень. 

Усі сільськогосподарські підприємства – великі, середні та малі за розмірами – повинні широко 
використовувати такий вид маркетингової діяльності, як реклама. Вона є необхідним елементом при 
здійсненні ними операцій з оптової та роздрібної торгівлі. Вона також є одним з найефективніших 
методів комунікації зі споживачами продукції сільськогосподарських підприємств. Основна її функція – 
переконати споживача в тому, що саме ваша продукція є найкращою серед усіх представлених на 
певному цільовому ринку. Тому сільськогосподарські підприємства повинні якнайповніше рекламувати 
споживчі переваги виробленої ними продукції. 

Багато суперечок між вченими-аграрниками та практиками точиться навколо проблеми 
застосування сільськогосподарськими підприємствами такого виду маркетингу продукції, як брендинг. 
Одні з них наголошують на необхідності його поширення, а інші, навпаки, вважають, його взагалі 
непотрібною річчю в сільському господарстві. 

Кулаковська О. наголосила, що «брендинг – це використання дизайну, символу та деякого 
поєднання цих елементів для того, щоб ідентифікувати продукцію. Всі ці деталі існують для того, щоб 
відрізнити свою продукцію від аналогічної продукції конкурентів. Торгова марка як елемент 
маркетингової стратегії використовується виробниками для виходу на нові, більш ефективні ринки, або 
при виробництві нової продукції для заняття певного сегменту ринку та захисту продукції. За 
підрахунками – впровадження і розвиток успішної торгової марки досягається протягом 10-15 років» [4]. 

Виникає запитання, чи варто сільськогосподарським підприємствам застосовувати такий чинник 
ефективного маркетингу, як брендинг, адже він доволі затратний. Вважаємо, що підприємства, які 
активно співпрацюють із закладами роздрібної торгівлі, а їхня продукція має певні особливі 
властивості, яких немає в конкурентів, повинні цим займатися. 

Оскільки пізнаванність торгової марки складається за досить тривалий період, необхідно не 
тільки наполегливо її просувати, але й забезпечувати реальну відповідність споживчих якостей 
продукції задекларованим, причому постійно, а не періодично чи епізодично. У процесі формування 
бренду необхідним є якісне управління всіма його етапами, починаючи від чіткого формулювання ідеї, 
продовжуючи створенням логотипу й назви, чітким означенням цільового сегменту ринку, і 
завершуючи формами дистрибуції продукції та комунікації зі споживачами. 

Практично всі сільськогосподарські підприємства займаються оптовою торгівлею виробленою 
продукцією. Підвищення рівня її ефективності зводиться насамперед до пошуку найефективніших 
каналів її реалізації. Найчастіше це реалізація посередникам, безпосередньо через оптові ринки, а 
також налагодження прямих взаємозв’язків з оптовими торговими компаніями, що займаються 
внутрішньою та зовнішньою торгівлею. 

Великі сільськогосподарські підприємства мають можливість самостійно налагоджувати торгові 
ланцюжки від виробника до споживача. Більшість малих та середніх за розмірами підприємств 
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змушені користуватися послугами посередників, які завжди пропонують нижчі ціни від максимально 
можливих на оптових ринках. Керівники і спеціалісти сільськогосподарських підприємств ніколи не 
повинні випускати з поля зору процес вибору найефективніших каналів реалізації виробленої 
продукції, адже на цьому етапі процесу відтворення результати їхньої фінансово-господарської 
діяльності формуються безпосередньо. 

Тісно пов’язаними з чинниками ефективного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах 
є його інструменти, тобто конкретні важелі, якими досягається його забезпечення. З числа 
найважливіших серед них особливо слід виділити підвищення якості виробленої та реалізованої 
продукції. 

Завжди вважалося, що підвищення якості продукції економічно вигідне і приносить її виробникам 
додаткові прибутки. Це твердження цілком справедливе і в сучасних умовах: витрати на підвищення 
якості нижчі від тих додаткових вигод, які формуються на ринку. Причому це стосується як продукції 
рослинництва, так і продукції тваринництва. 

У вітчизняних реаліях проблема підвищення якості сільськогосподарської продукції тісно 
переплітається з проблемою її стандартизації, яка постає у зв’язку з євроінтеграційними намірами 
країни. У контексті майбутнього вступу України до ЄС вироблювана сільськогосподарськими 
підприємствами продукція повинна відповідати не тільки стандартам якості, а й різноманітним 
технічним стандартам, наприклад, виконувати вимогу щодо інформації про її виробника чи 
переробника. 

Система маркетингу в сільськогосподарських підприємствах ефективна лише тоді, коли їхня 
внутрішня виробнича структура відповідає вимогам ринку. Якщо у відповідь на рекомендації служби 
маркетингу підприємство не здатне змінювати свою економічну поведінку, воно не зможе досягти 
ринкового успіху. У зв’язку з цим удосконалення виробничої структури є одним з інструментів 
ефективного маркетингу. 

Кожне із сільськогосподарських підприємств має свою власну історію. Його власники, керівники, 
спеціалісти, наймані рядові працівники (якщо йдеться про велике за розміром підприємство) мають 
більший чи менший виробничий досвід. Саме на нього вони опираються в першу чергу у своїй 
повсякденній діяльності. Але сьогоднішній світ є надзвичайно мінливим, причому зміни в ньому 
відбуваються з наростаючою швидкістю. В таких умовах вимоги навколишнього середовища, зокрема 
агропродовольчого ринку, стають важливішими від набутого раніше досвіду. Тому навіть 
підприємства, які традиційно мали довготривалу виробничу структуру, рано чи пізно стають перед 
необхідністю її вдосконалення. До цього змушує їх необхідність досягнення ринкового успіху в умовах 
зростаючого рівня конкуренції. Якщо підприємство виробляє цілком відповідні попиту види продукції 
рослинництва і тваринництва, забезпечує їх високу якість при відносно нижчих виробничих затратах, 
воно приречене на ринковий успіх, на забезпечення прийнятного рівня прибутковості. 

Основою успішного функціонування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах 
є ґрунтовно розроблені маркетингові стратегії та маркетингові плани, а також їх раціональне 
коригування та неухильне дотримання. Цим забезпечується таке прогнозування руху 
сільськогосподарської продукції від початку її виробництва до споживача, яке дозволяє якнайповніше 
реалізувати місію підприємства. Система маркетингу на підприємстві повинна узгоджуватися з його 
управлінською та виробничою структурами. 

Найпершим етапом є узгодження стратегії з місією підприємства. Якщо місія підприємства 
полягає, наприклад, в забезпеченні виробництва й постачання на агропродовольчий ринок органічної 
продукції високої якості, то й маркетингова стратегія повинна спрямовуватися на її досягнення. Місія 
підприємства виражає його унікальну роль на ринку і відображає сутність його зовнішньої 
спрямованості в соціально-економічному середовищі. Якщо ці спрямування не пов’язані між собою, 
рано чи пізно наступає процес дезорганізації всієї системи управління, зниження рівня ефективності 
виробництва та конкурентоспроможності підприємства. 

Неодмінною умовою формування ефективної маркетингової стратегії сільськогосподарських 
підприємств є оцінка стану, поточних та ймовірних майбутніх змін в зовнішньому та внутрішньому 
середовищі, а також раціональна оцінка реальних можливостей забезпечення їх 
конкурентоспроможності на цільових ринках. Цей етап не є унікальним, який стосується лише процесу 
формування маркетингової стратегії. Аналогічні оцінки необхідні також при розробці загальних 
стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема стратегічних планів удосконалення 
процесів використання виробничих ресурсів тощо. Унікальність цього етапу при формуванні саме 
маркетингових стратегій полягає в тому, що при цьому звертається увага на ті нюанси управлінського 
та виробничого процесу, які залишаються поза увагою при формуванні інших видів стратегій розвитку 
підприємств. 

Слід зазначити, що навіть при найбільш ретельному формуванні маркетингових стратегій 
сільськогосподарських підприємств вони залишаються за своєю сутністю специфічними моделями, 
хоча цілком практичного спрямування. Як будь-яку іншу модель, її слід адаптувати до специфіки змін в 
зовнішньому та внутрішньому середовищі, перевіряти її здатність реально відображати соціально-
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економічну дійсність. У зв’язку з цим її остаточне формування здійснюється після оцінки перших етапів 
її реалізації. 

Відповідно до теорії маркетингу, конкретні сільськогосподарські підприємства повинні обирати 
альтернативи серед розроблених наукою і практикою маркетингових стратегій. Так, за критерієм 
конкурентних переваг на ринку вони можуть орієнтуватися на стратегію забезпечення високого іміджу 
чи стратегію цінового лідерства, чи стратегію фокусування. За критерієм джерела цих конкурентних 
переваг вони можуть обирати такі конкурентні стратегії, як стратегія максимізації ринкової частки, 
стратегія диференціювання товарної продукції, стратегія формування та використання ринкових ніш, 
стратегія росту, спрямована на забезпечення майбутнього зростання. 

Сільськогосподарські підприємства, незалежно від їхніх розмірів, як і підприємства інших галузей 
можуть орієнтуватися на них у процесі формування власних маркетингових стратегій. Основна їх 
відмітна риса – вони окреслюють найбільш загальні підходи, концепції, принципи функціонування 
системи маркетингу. Однак вони не містять конкретних заходів, спрямованих на реалізацію місії 
підприємств. Для виконання цієї цілі необхідна розробка маркетингових планів. Якщо маркетингова 
стратегія, як правило, формується на довготривалий період (до 10-15 років, а інколи й більше), то 
маркетинговий план формується на період від одного до п’яти років. 

Основна відмінність маркетингового плану від маркетингової стратегії полягає в його практичній 
спрямованості, розробці конкретних заходів програми просування продукції на ринку та визначенні 
бюджету й передбачуваних фінансових вигод. При цьому, як зауважила Яшина І. М. «для 
забезпечення організації маркетингу в діяльності сільськогосподарського підприємства малого бізнесу 
варто визначити, який із напрямів найбільшою мірою підійде за відповідними критеріями (масштаби 
діяльності підприємства, чисельність персоналу, стан розвитку виробництва та реалізації, наявність 
ресурсів тощо). І обов’язковою умовою для керуючого організацією маркетингу на підприємстві має 
стати дотримання основних принципів, які забезпечать ефективне управління ним» [9, с. 364]. 

Маркетинговий план сільськогосподарського підприємства найтіснішим чином пов’язується з 
його місією та маркетинговою стратегією. Не менш тісним є його зв'язок з бізнес-планом підприємства. 
У більшості випадків він складає основну частину бізнес-плану. Як зазначив Гоголь І. А., «процес 
формування маркетингової стратегії слід розглядати як основну частину бізнес-планування, яке дає 
змогу на високому рівні ухвалювати найякісніше рішення та проводити необхідну корекцію на нижчих 
рівнях управління в разі зміни ринкової ситуації» [2, с. 451]. Виробничо-технологічні плани як інша 
складова останнього займають значно меншу частину. Однак у малих підприємствах обсяги 
маркетингової та виробничо-технологічної частин бізнес-плану приблизно співпадають. 

Останніми роками багато дослідників пропонують відійти від традиційних методів формування 
систем маркетингу на підприємствах, зокрема сільськогосподарських. Так, Морохова В. О. та 
Шумська В. Б. ефективнішим вважають планування маркетингу відносин. На їхню думку, «концепція 
маркетингу відносин покликана вирішити проблеми, які породжують неефективність функціонування 
агропромислового комплексу. Планування на основі маркетингу відносин має переваги порівняно із 
традиційним маркетинговим плануванням, оскільки воно передбачає залучення до процесу тих 
працівників, чия компетенція та кваліфікація дозволяє швидко та ефективно управляти 
налагодженими зв’язками, або ж будувати альтернативи розвитку майбутньої співпраці» [7, с. 403]. 
Зважаючи на те, що сільськогосподарські підприємства є одними з суб’єктів функціонування 
продуктових ланцюжків, налагодження раціональних економічних відносин з іншими суб’єктами має не 
менш важливе значення, ніж традиційне формування маркетингових планів. 

Центральною ланкою управління сільськогосподарським підприємством є планування. Так само 
маркетингове стратегічне та поточне планування є його складовою частиною. На рис. 2 наведено 
модель удосконалення управління маркетингом в системі управління сільськогосподарським 
підприємством. В цій моделі процес удосконалення управління дозволяє органічно поєднати між 
собою, гармонізувати його внутрішнє і зовнішнє середовище. При цьому удосконалюється місія 
підприємства та система внутрішнього обліку та контролю. 

Аналіз сучасного розвитку системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах показав 
надзвичайно низький рівень її ефективності. Це пов’язано насамперед з тим, що спеціалізовані відділи 
маркетингу створено лише в найкрупніших з них, насамперед в агрохолдингах. В середніх за 
розмірами підприємствах, а також в малих, такі служби відсутні. Очевидно, що і в майбутньому їх 
створення в них недоцільне у зв’язку з тим, що їх утримання вимагає значних фінансових витрат, 
непосильних для середніх та малих сільськогосподарських підприємств, зокрема для фермерських 
господарств сімейного типу. 

Підвищити ефективність функціонування спеціалізованих відділів маркетингу у крупних 
сільськогосподарських підприємствах можна за рахунок кращої організації праці зайнятих в них 
працівників. На жаль, на практиці вони часто залучаються до виконання не властивих для них 
функцій, що наносить значну шкоду виконанню безпосередніх обов’язків. Слід забезпечити 
ефективніше використання їхньої праці. Важливо також, щоб ці відділи були укомплектовані лише 
добре підготовленими спеціалістами. У середніх та малих за розмірами сільськогосподарських 
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підприємствах досягнення підвищення ефективності системи маркетингу повинно забезпечуватися 
через підвищення рівня корпоративної культури, тобто наділення маркетинговими функціями окремих 
посадових осіб або керівників чи власників підприємств. 

 
Рис. 2. Елементи моделі удосконалення управління маркетингом в системі управління 

сільськогосподарським підприємством* 
Джерело: розроблено автором 

 
Для цього слід забезпечити освоєння не лише навичок здійснення маркетингової діяльності, а й 

ґрунтовних знань в цій сфері всіма залученими працівниками. Воно досягається завдяки проходження 
відповідних курсів у спеціалізованих маркетингових центрах чи ВНЗ аграрного профілю, відвідуванню 
системи тренінгів, самоосвіті та саморозвитку. 

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми може бути створення відповідної служби на 
кооперативних засадах, яка обслуговувала б потреби кількох чи, можливо, десятків, невеликих за 
розмірами сільськогосподарських підприємств. Але в будь-якому разі відповідними маркетинговими 
компетенціями повинні володіти всі їх керівники та спеціалісти. 

Висновки з проведеного дослідження. Удосконалення системи маркетингу в 
сільськогосподарських підприємствах дозволяє досягати процесу оптимізації внутрішнього 
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середовища та його гармонізації із зовнішнім середовищем. З плином часу перше і друге неодмінно 
ускладнюватимуться. Уся система маркетингу, маркетингове стратегічне та поточне планування як 
складові бізнес-планування так само ускладнюватимуться. Разом з тим, покращуватимуться технічні 
можливості їх розробки та реалізації на основі використання можливостей сучасних інформаційних 
технологій. Це стає підставою для оптимістичних поглядів на майбутній розвиток у цій сфері. 
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Петришин Л.П. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета – розробка шляхів удосконалення системи маркетингу як складової внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств. 
Методика дослідження. Дослідження базується на використанні загальнонаукових та специфічних 

методів наукових досліджень. При цьому автор опирається на фундаментальні теоретико-методологічні 
положення, розроблені вітчизняною та зарубіжною економічною наукою. Зокрема, відповідно до вимог 
діалектичного методу розвиток системи маркетингу розглядається як один з чинників взаємодії внутрішнього та 
зовнішнього середовища розвитку сільськогосподарських підприємств. Використання загальнонаукового методу 

http://www.agromage.com/stat_id.php?id=233
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/68.pdf
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моделювання дозволило розробити основні вимоги до формування маркетингових стратегій на підприємствах. В 
результаті використання системного аналізу виділено основні чинники ефективного маркетингу. Графічний метод 
використано для наочного відображення результатів дослідження. 

Результати. Визначено основні чинники та інструменти налагодження ефективної системи маркетингу в 

сільськогосподарських підприємствах. Наголошується на особливому значенні такого чинника, як наявність 
достовірної інформації про ринкову кон’юнктуру на агропродовольчому ринку (співвідношення попиту й 
пропозиції, рівень і динаміку цін, економічну поведінку конкурентів тощо). Вказується, що інформація, отримана з 
зовнішнього середовища у процесі аналізу й оцінки керівниками та персоналом підприємств, перетворюється у 
складову внутрішнього середовища. Саме завдяки такій трансформації вона виділяється як чинник ефективного 
маркетингу в сільськогосподарських підприємствах. 

Маркетингове стратегічне та поточне планування визначено важливою ланкою управління 
сільськогосподарським підприємством. Розроблено модель удосконалення управління маркетингом, в якій 
процес удосконалення управління дозволяє органічно поєднати між собою, гармонізувати його внутрішнє і 
зовнішнє середовище. При цьому удосконалюється місія підприємства та система внутрішнього обліку та 
контролю. Акцентується увага на необхідності підвищення ефективності функціонування спеціалізованих відділів 
маркетингу.  

Наукова новизна. Проведено авторську класифікацію основних чинників та інструментів ефективного 

маркетингу та основних елементів моделі удосконалення управління маркетингом в системі управління 
сільськогосподарським підприємством. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані в середніх та малих за 

розмірами сільськогосподарських підприємствах. Чітка класифікація основних чинників та інструментів 
ефективного маркетингу є одним з елементів підвищення ефективності виробництва та рівня їхньої 
конкурентоспроможності.  

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, маркетинг, економічна поведінка, внутрішнє і 

зовнішнє середовище.  
 

Petryshyn L.P. IMPROVEMENT OF MARKETING SYSTEM AS A COMPONENT OF INTERNAL 
ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Purpose is to develop ways to improve marketing system as a component of internal environment of agricultural 

enterprises. 
Methodology of research. The research is based on application of general scientific and specific methods of 

scientific researches. The author refers to fundamental theoretical and methodological regulations, developed by 
domestic and foreign economic science. In particular, according to the requirements of dialectic method, development of 
marketing system is considered as one of the factors of interaction between internal and external environment of 
agricultural enterprises development. Application of the general scientific method of modelling helped development of the 
main requirements to establishment of marketing strategies at enterprises. Method of system analysis was used for 
definition of principal factors of efficient marketing. Graphical method was applied for visual depiction of the research 
results.  

Findings. The work determines principal factors and instruments to arrange an efficient system of marketing at 

agricultural enterprises. The research stresses particular importance of the factor of availability of reliable information 
about market conjuncture at agro-food market (ratio of demand and supply, level and dynamics of prices, economic 
behavior of competitor, etc.). It is declared that information, obtained from external environment in the process of 
analysis and assessment of managers and personnel of enterprises, is transformed into a component of internal 
environment. Such transformation results in determination of the information as a factor of efficient marketing at 
agricultural enterprises.   

Marketing strategic and current planning is defined as an important link of agricultural enterprise management. 
The research develops a model of improvement of marketing management. In the model, process of the management 
improvement supplies organic combination of internal and external environment and harmonize the relation. It also 
improves mission of the enterprise and system of internal accounting and control. Special attention is paid to the 
necessity to raise efficiency of performance of specialized marketing departments.   

Originality. The works provides the author’s classification of the main factors and instruments of efficient 

marketing and principal elements of the model of marketing management improvement in the system of agricultural 
enterprise management.  

Practical value. Research results can be used in medium and small sized agricultural enterprises. An accurate 

classification of the main factors and instruments of efficient marketing is one of the elements to raise production 
efficiency and level of competitive capacity of agricultural enterprises.   

Key words: agricultural enterprise, marketing, economic behavior, internal and external environment.  

 
Петришин Л.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель – разработка путей совершенствования системы маркетинга как составляющей внутренней среды 

сельскохозяйственных предприятий. 
Методика исследования. Исследование базируется на использовании общенаучных и специфических 

методов научных исследований. При этом автор опирается на фундаментальные теоретико-методологические 
положения, разработанные отечественной и зарубежной экономической наукой. В частности, в соответствии с 
требованиями диалектического метода развитие системы маркетинга рассматривается как один из факторов 
взаимодействия внутренней и внешней среды развития сельскохозяйственных предприятий. Использование 
общенаучного метода моделирования позволило разработать основные требования к формированию 
маркетинговых стратегий на предприятиях. В результате использования системного анализа выделены 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ  

 
 

93 

основные факторы эффективного маркетинга. Графический метод использован для наглядного отображения 
результатов исследования. 

Результаты. Определены основные факторы и инструменты налаживания эффективной системы 

маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях. Отмечается особое значение такого фактора, как наличие 
достоверной информации о рыночной конъюнктуре на агропродовольственном рынке (соотношение спроса и 
предложения, уровень и динамику цен, экономическое поведение конкурентов и т.д.). Указывается, что 
информация, полученная из внешней среды в процессе анализа и оценки руководителями и персоналом 
предприятий, превращается в составляющую внутренней среды. Именно благодаря такой трансформации она 
выделяется как фактор эффективного маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях. 

Маркетинговое стратегическое и текущее планирование определено важным звеном управления 
сельскохозяйственным предприятием. Разработана модель совершенствования управления маркетингом, в 
которой процесс совершенствования управления позволяет органично сочетать между собой, гармонизировать 
его внутреннюю и внешнюю среду. При этом совершенствуется миссия предприятия и система внутреннего 
учета и контроля. Акцентируется внимание на необходимости повышения эффективности функционирования 
специализированных отделов маркетинга. 

Научная новизна. Проведена авторская классификация основных факторов и инструментов 

эффективного маркетинга и основных элементов модели совершенствования управления маркетингом в системе 
управления сельскохозяйственным предприятием. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в средних и малых по 

размерам сельскохозяйственных предприятиях. Четкая классификация основных факторов и инструментов 
эффективного маркетинга является одним из элементов повышения эффективности производства и уровня 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, маркетинг, экономическое поведение, внутренняя 

и внешняя среда. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА 

ЗНАННЯХ 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки, заснованої на знаннях, вважається 
ерою переосмислення філософії підприємництва та новітніх підходів до системи управління ним. 
Трансформація підсистем і функціональних напрямів фінансового менеджменту здійснюється в 
контексті пошуку ефективних технологій організації та керування бізнесом, унікальних компетенцій, 
новітніх моделей та інструментів, які здатні генерувати додатковий фінансовий ефект, забезпечувати 
постійне вдосконалення фінансово-господарської діяльності компанії, підвищувати її 
конкурентоспроможність та ринкову вартість. За таких умов фінансове планування не може 
залишатися статичною підсистемою і оперувати лише традиційними фінансовими індикаторами, а 
потребує розвитку та вдосконалення його видів і форм. Як слушно зазначає М. Сухарєв, “планування 
нерозривно пов’язане з мисленням. Розробка моделей бажаного майбутнього є однією з головних, 
якщо не найголовнішою функцією мислення, … яка утворює для соціального інтегрованого рівня 
організації матерії механізм еволюції…” [1]. Вказаний підхід до вивчення планування є досить 
слушним з огляду на важливу роль знань, упереджень, прагнень у процесі прийняття окремих 
економічних і фінансових рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретико-методологічних засад 
стратегічного фінансового планування присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як 
Д. Аакер, І. Акофф, Р. Ансофф, П. Друкер, Д. Гоч, Х. Бірман, І. Бланк, В. Борисевич, Р. Ейткен-Девіс, 
О. Крамаренко, О. Ліхачова, М. Мейсон, М. Мефем, А. Поддєрьогін, М. Портер, М. Поукок, А. Робсон, 
А. Соломатін, Е. Уормалд, Д. Хан та ін. 

Змістовність проведених досліджень свідчить про науковий інтерес до проблем стратегічного 
фінансового планування. Однак, незважаючи на достатню кількість наукових праць, слід вказати на їх 
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фрагментарність та дискусійність щодо теоретичних і методичних розробок для використання їхніх 
результатів у практиці управління інтелектуальними компаніями. 

Постановка завдання. Метою статті є розроблення науково-обґрунтованих методичних 
положень і практичних рекомендацій щодо організації ефективного стратегічного фінансового 
планування діяльності вітчизняних компаній умовах економіки, заснованої на знаннях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Класики корпоративного менеджменту Д. Аакер, 
І. Акофф, Р. Ансофф, П. Друкер, М. Мейсон, М. Портер, Д. Хан та інші науковці зазначили, що в 
умовах інноваційної економіки відсутність планування супроводжується небезпекою несподіваних 
коливань, помилкових маневрів, несвоєчасної зміни напрямів діяльності, що вкрай негативно 
позначається на ефективності діяльності компанії і перешкоджає її розвитку. Фундаментальні розвідки 
вказаних економістів в контексті зв’язку між плануванням і ефективністю, призвели до широкого 
впровадження планування в діяльність великих корпорацій. Як підтверджують дослідження, у США в 
1950-х рр. планування здійснювали 75% великих корпорацій, а в 1990-х рр. – понад 88%. У той же час 
за відсутності чіткого і системного планування компанії можуть втрачати до 20% можливого прибутку, 
що в умовах недостатності фінансових ресурсів як для фінансування поточної діяльності, так і для 
розвитку компанії є невиправданими втратами [2, с. 143]. 

Спектр поглядів щодо тлумачення сутності фінансового планування доцільно об’єднати в 
найпоширеніші групи: 

1. Фінансове планування як інструмент управління фінансовими ресурсами компанії. Проте 
такий підхід є спрощеним, оскільки він суттєво обмежує використання фінансового планування лише 
як інструмента оперативного управління і не розглядає його як інструмент стратегічного розвитку 
компанії. 

2. Фінансове планування як інструмент визначення оптимального співвідношення розподілу 
доходів компанії. За такого підходу фінансове планування розглядається як інструмент виявлення 
внутрішніх резервів та забезпечення необхідного попереднього контролю над створенням і 
раціональним використанням фінансових ресурсів. 

3. Фінансове планування як інструмент визначення джерел фінансових ресурсів і напрямів їх 
використання для забезпечення господарської діяльності компанії. Такий підхід до визначення 
фінансового планування також концентрує основну увагу на забезпеченні операційної діяльності та не 
передбачає стратегічного фінансового планування, що є неправильним. 

4. Фінансове планування як інструмент забезпечення розвитку компанії. За такого підходу 
основна увага акцентується на стратегічному фінансовому плануванні та забезпеченні розвитку в 
майбутньому, водночас не враховується його значення в забезпеченні операційної діяльності, що 
також не є правильним. 

5. Фінансове планування як інструмент обмеження ризиків зниження фінансової стійкості. Однак 
обмеження ризиків зниження фінансової стійкості можна розглядати лише як одне із завдань, яке 
доволі умовно можна вирішити при розробці фінансового плану. Варто додати, що проблема 
оптимізації фінансових ризиків може окремо не розглядатися в процесі фінансового планування, якщо 
останнє орієнтоване на давно сформовані зв’язки і напрями діяльності, оскільки ризики вже відомі та 
можуть доволі коректно враховуватися в прогнозах, на основі яких розробляють фінансові плани. Для 
більшості підприємств України це є доволі типовим. 

З наших міркувань, фінансове планування – це процес вироблення рішень з управління 
фінансовими ресурсами за джерелами формування та напрямом використання для забезпечення 
стійкого функціонування компанії в короткостроковій та довгостроковій перспективі з урахуванням 
цілей її розвитку. 

Для методичного забезпечення процесу планування у компаніях пропонуємо використовувати 
показники фінансового планування, які подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники фінансового планування 

 
Рівень фінансового 

планування 
Перелік основних показників фінансового планування 

Стратегічний 
Вартість компанії, рентабельність продажів (ROS), коефіцієнт швидкої ліквідності 
(QR). 

Тактичний (бізнес-
планування) 

Рентабельність інвестицій (PI), індекс накопиченого покриття інвестицій в проект, 
ROS, QR, коефіцієнт боргового навантаження (Борг / EBITDA) і співвідношення 
боргу і чистих активів. 

Оперативний 
Результуючий грошовий потік (розрахований на основі касового методу), ROS, QR, 
обсяг активів на кінець періоду, виручка і чистий прибуток за період, собівартість, 
залишки грошових коштів від основної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Джерело: складено автором самостійно 
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У контексті розвитку вартісноорієнтованого управління, теорії зацікавлених сторін, стратегічного 
фінансового менеджменту зазначені фінансові показники є інструментом реалізації цілей й орієнтують 
компанію на розвиток її фінансового потенціалу та збільшення вартості. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що фінансове планування має велике значення для 
компанії, оскільки: перетворює розроблені абстрактні стратегічні цілі в конкретні фінансові та 
нефінансові показники; дає змогу визначити життєздатність фінансових проектів; виступає 
інструментом для забезпечення зовнішнього фінансування. 

Посилення динамізму економічних і соціальних процесів, швидка підвищена мінливість 
кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, необхідність забезпечення стабільного розвитку 
компанії у довгостроковій перспективі зумовлюють постійне зростання ролі стратегічного планування. 
Стратегічне фінансове планування – найвища в ієрархічній структурі підсистема фінансового 
планування, ефективний метод стратегічного фінансового менеджменту, який є процесом 
обґрунтування стратегічних фінансових цілей компанії та шляхів їх досягнення і базується на 
проактивному стилі, поєднанні раціональної та комунікативної дії. Стратегічне фінансове планування 
містить розробку фінансової стратегії компанії і прогнозування її фінансової діяльності. Вибір стратегії 
фінансового планування ґрунтується на пошуку позицій на ринку, що надають компаніям 
довгострокові конкурентні переваги, які можуть бути реалізовані за рахунок таких основних факторів, 
як: залучення висококваліфікованих фахівців; ділова репутація на ринку; використання інноваційних 
технологій; ефективна система управління людськими ресурсами; внутрішньо справедлива система 
мотивації. Варто врахувати, що мотивований персонал є передумовою успішного функціонування 
компанії як в тактичному, так і в стратегічному аспектах. 

Важливим елементом, формою конкретизації та формалізації фінансової стратегії вважається 
стратегічний фінансовий план, який дає можливість визначити параметри фінансового потенціалу 
компанії та шляхи їх досягнення. Розроблення вказаного плану є трудомістким процесом, який 
загалом ґрунтується на принципах фінансового планування і передбачає поєднання стратегічних 
фінансових цілей, фінансових показників, що їх конкретизують, перспективних фінансових політик і 
програм фінансового розвитку як між собою, так і з загальнокорпоративною стратегією, стадією 
життєвого циклу, стратегічною фінансовою позицією компанії. Таким чином, план розглядають не як 
догму, не як ряд кількісних і якісних характеристик, які є обов’язковими для виконання, а як 
найраціональніший і ефективний шлях, розроблений при зазначених внутрішніх і зовнішніх умовах. З 
огляду на це, в теоретичному та практичному аспекті стратегічного управління обґрунтовано 
інструменти, які забезпечують таку узгодженість та збалансованість і можуть бути підґрунтям для 
розробки стратегічного фінансового плану. У цьому контексті пропонуємо використовувати такі 
концепції, як: збалансована система показників [3], універсальна система показників [4, с. 26], система 
оцінювання ефективності діяльності та зростання [5, с. 99], піраміда ефективності [6], модель 
стратегічних карт [7], система управління та планування на основі економічної доданої вартості [8, 
с. 47] (табл. 2). На підставі детального їх аналізу доведено, що основним критерієм формування 
зазначених систем показників є зростання ринкової вартості компанії. 

Таблиця 2 
Інструменти збалансування та представлення стратегічного фінансового плану 

 

Інструмент Коротка характеристика 

1 2 

Збалансована система 
показників 

(Balanced Scorecard, 
BSC) 

Р. Нортон, Д. Каплан 

Система спрямована на переведення стратегії компанії в комплексний набір 
монетарних і немонетарних індикаторів діяльності компанії відповідно до таких 
перспектив: фінансової, клієнтської, внутрішніх бізнес-процесів, навчання та 
інноваційного розвитку. Квінтесенцією Balanced Scorecard є те, що вона дає змогу 
ув’язати стратегію компанії та її оперативні плани. 

Універсальна система 
показників 

(Total Performance 
Scorecard, TPS) 
Х. Рамперсад  

Розроблена на основі Balanced Scorecard. Спрямована на максимальний розвиток 
особистості всіх співробітників компанії й оптимальне використання їх 
можливостей щодо досягнення найвищих результатів. Система TPS формується 
на основі таких елементів: особиста BSC; організаційна BSC; загальне управління 
на основі якості (Total Quality Management, TQM); управління результативністю 
(Performance Management) і управління компетенціями (Competence Management); 
цикл навчання Колба (Kolb’s Learning Cycle).  

Система оцінювання 
ефективності діяльності 

та зростання 
(Effective Progress and 

Performance 
Measurement, ЕР2М) 

К. Адамс, П. Робертсон  

Дає можливість проаналізувати вплив факторів зовнішнього середовища на 
макро- (ринок) і мікрорівні (клієнт), а також враховувати внутрішні змінні компанії, 
особливе значення серед яких має фактор мотивування персоналу середніх та 
низових щаблів управління. Модель орієнтує компанію на забезпечення 
впровадження загальної стратегії і формування корпоративної культури. Система 
сприяє формуванню індикаторів оцінювання за такими напрямами: 
обслуговування клієнтів та ринків; удосконалення бізнес-процесів; управління 
змінами та бізнес-стратегією; власність та свобода дій.  
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продовження табл. 2 
1 2 

Піраміда ефективності 
К. МакНейр, Р. Ланч, 

К. Крос  

Сутність концепції полягає в наявності взаємозв’язку загальної стратегії компанії, 
спрямованої на задоволення потреб та інтересів клієнтів, з фінансовими 
індикаторами, доповненими кількома основними нефінансовими індикаторами. 
Модель формується за чотирма рівнями, адекватними до організаційної структури 
компанії. Цілі й показники узгоджені зі стратегією компанії та видами її діяльності. 
Модель пов’язує стратегічні цілі вищих ланок ієрархії з операційними показниками 
працівників нижчих рівнів. 

Модель стратегічних карт 
Л. Мейсел  

Основою моделі є такі компоненти: фінансова, маркетингова, виробнича і людські 
ресурси, за якими має оцінюватися діяльність компанії. Параметр проекції 
людських ресурсів оцінює інновації, а також такі фактори, як освіта і навчання, 
розширення спектра інноваційної продукції і послуг, компетенції і бізнес-культура.  

Система управління та 
планування на основі 
економічної доданої 

вартості 
(Economic Value Added, 

EVA) 
Дж. Стерн, Б. Стюарт 

Така система управління створює єдину базу для прийняття фінансово-
управлінських рішень, що ґрунтується на доданні вартості до інвестицій акціонерів 
(при цьому додана вартість оцінюється за допомогою показника EVA).  

Джерело: складено автором самостійно 

 
На нашу думку, вищезгадані системи за наявності певних особливостей мають багато спільних 

ознак, а відрізняються переважно формою подання та структуризацією цілей і цільових показників. 
Разом з тим, кожна з них дає змогу інтегрувати стратегічний фінансовий план і процес його 
розроблення в загальний стратегічний процес у компанії та перетворює його на ефективний 
інструмент фінансового та інноваційного менеджменту. Так, Balanced Scorecard на сьогодні є 
найпопулярнішим інструментом, завдяки якому керівництво компанії отримує структуровану 
інформацію щодо визначених перспектив. Автори концепції Balanced Scorecard вважають, що 
ефективна реалізація цього інструменту управління можлива лише за умови його інтеграції в систему 
планування діяльності компанії [9, c. 305], що дає можливість для принципового переосмислення 
процесу планування. У цьому контексті зміст та структура Balanced Scorecard, принципи формування 
можуть використовуватись як підґрунтя розроблення стратегічного фінансового плану компанії. 
Недоліком зазначеної системи є відсутність або ситуативний характер головного стратегічного 
фінансового показника діяльності компанії. В цьому контексті найбільш придатним, на наш погляд, є 
показник економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA). 

Нами підтримується думка зарубіжних практиків щодо побудови системи стратегічного 
планування на основі інтеграції концепцій EVA і Balansed Scorecard: об’єднати цілісність і системність 
BSС з математичною точністю і економічною обґрунтованістю EVA. У відповідності з інтегрованою 
концепцією, для досягнення синергетичного ефекту показник EVA розглядається у якості ключового 
при формуванні фінансової перспективи Balansed Scorecard і використовується як базовий індикатор, 
що відображає успішність функціонування компанії. При цьому для верхнього фінансового рівня 
підґрунтям є показник економічної доданої вартості, вимоги якого потім визначають комплекс 

взаємопов’язаних цілей і завдань за ланцюжком: «фінанси   клієнти   внутрішні бізнес-

процеси   навчання та інноваційний розвиток». 
Висновки з проведеного дослідження. Організація стратегічного фінансового планування на 

основі інтеграції концепцій BSC та EVA дає змогу інтегрувати стратегічний фінансовий план компанії і 
процес його розроблення в загальний стратегічний процес, зважаючи на те, що він проектується на 
основі фінансової проекції, яка інтегрована в Balansed Scorecard. Подання стратегічного фінансового 
плану у формі збалансованої системи показників за фінансовою складовою перетворює його на 
дієвий інструмент вартісноорієнтованого управління фінансами. З одного боку, він формалізує і 
конкретизує фінансову стратегію, а з іншого – інформує про її основні напрями і доводить її положення 
до конкретних виконавців, дає змогу формувати нову систему мотивації персоналу, що сприяє 
успішній реалізації стратегічного фінансового плану. 

Пріоритетним напрямом подальших досліджень в цій галузі є побудова ефективної системи 
стратегічного фінансового планування у вітчизняних компаніях з використанням інноваційних методів 
та інструментів. 
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Островська Г.Й. СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ 
Мета - розроблення науково-обґрунтованих методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

організації ефективного стратегічного фінансового планування діяльності вітчизняних компаній умовах економіки, 
заснованої на знаннях.  

Методика дослідження. Методичний апарат дослідження склали: метод діалектичного пізнання (при 

дослідженні особливостей фінансового планування як інструменту корпоративного фінансового менеджменту); 
методи теоретичного узагальнення і системного аналізу(для систематизації підходів до фінансового планування); 
методи економіко-статистичного аналізу (при аналізі ефективності стратегічного фінансового планування 
компаній).  

Результати. Систематизовано наукові підходи щодо сутності фінансового планування та запропоновано 

власне узагальнене визначення вказаної дефініції. Обґрунтовано сучасні інструменти як підґрунтя для 
розроблення стратегічного фінансового плану. Сформульовано авторське бачення структури стратегічного 
фінансового плану на основі інтеграції концепцій збалансованої системи показників та економічної доданої 
вартості з метою забезпечення стійкого розвитку компанії в умовах становлення економіки, заснованої на 
знаннях. 

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичні положення формування аналітичної бази фінансового 

планування на основі збалансованої системи показників, що, на відміну від існуючих, дають змогу інтегрувати 
стратегічний фінансовий план і процес його розроблення в загальний стратегічний процес у компанії та 
перетворює його на ефективний інструмент вартісноорієнтованого управління. 

Практична значущість Отримані результати дослідження щодо використання науково-методичних 

положень, а також практичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи фінансового планування 
дадуть змогу більш ефективно використовувати ресурс організацій, що навчаються, заощаджувати кошти та 
ефективніше провадити політику ціноутворення та мотивації персоналу. 

Ключові слова: економіка, заснована на знаннях; стратегічне фінансове планування; реалізація стратегії; 

фінансові цілі; збалансована система показників; економічна додана вартість. 
 
 

http://www.ncstu.ru/
http://mdhr.ru/articles/html/article32721
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Оstrovska H.Y. STRATEGIC FINANCIAL PLANNING OF COMPANIES ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF 
ECONOMY BASED ON KNOWLEDGE 

Purpose is to development of scientifically substantiated methodical provisions and practical recommendations 

due to the effective domestic companies strategic financial planning organization activities in a knowledge-based 
economy. 

Methodology of research. The methodical apparatus of the research were: the method of dialectical knowledge 

(in the study of the financial planning features as an instrument of corporate financial management); methods of 
theoretical generalization and system analysis (for systematization of approaches to financial planning); methods of 
economic-statistical analysis (in the analysis of company strategic financial planning effectiveness). 

Findings. The scientific approaches to the essence of financial planning are systematized and a self-generalized 

definition of the pointed definition is proposed. The modern tools are grounded as the basis for the development of a 
strategic financial plan. The author's vision of the strategic financial plan structure is formulated on the basis of the 
integration of concepts of a balanced scorecard and economic value added in order to ensure sustainable development 
of the company in the conditions of global instability. 

Originality. The scientific and methodological provisions of the financial planning analytical base formation on the 

basis of a balanced scorecard have been improved, which, unlike existing ones, make it possible to integrate the 
strategic financial plan and the process of its development into a general strategic process in the company and transform 
it into an effective tool of value-dased management. 

Practical value. The results of the research on the use of scientific and methodological provisions as well as 

practical recommendations for the implementation of the integrated financial planning system will make it possible to 
more effectively use the resources of the learning organizations, to save money, and to implement more efficient pricing 
and personnel motivation policies. 

Key words: knowledge-based economy; strategic financial planning; realization of strategy; financial aims; 

balanced scorecard; economic value added. 
 
Островская Г.И. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
Цель – разработка научно-обоснованных методических положений и практических рекомендаций по 

организации эффективного стратегического финансового планирования деятельности отечественных компаний 
условиях экономики, основанной на знаниях. 

Методика исследования. Методический аппарат исследования составили: метод диалектического 

познания (при исследовании особенностей финансового планирования как инструмента корпоративного 
финансового менеджмента); методы теоретического обобщения и системного анализа (для систематизации 
подходов к финансовому планированию); методы экономико-статистического анализа (при анализе 
эффективности стратегического финансового планирования компаний). 

Результаты. Систематизированы научные подходы к сущности финансового планирования и предложено 

собственное обобщенное определение указанной дефиниции. Обоснованно современные инструменты как 
основа для разработки стратегического финансового плана. Сформулировано авторское видение структуры 
стратегического финансового плана на основе интеграции концепций сбалансированной системы показателей и 
экономической добавленной стоимости с целью обеспечения устойчивого развития в условиях глобальной 
нестабильности. 

Научная новизна. Усовершенствованы научно-методические положения формирования аналитической 

базы финансового планирования на основе сбалансированной системы показателей, что, в отличие от 
существующих, позволяют интегрировать стратегический финансовый план и процесс его разработки в общий 
стратегический процесс в компании и превращает его в эффективный инструмент управления стоимостью. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования относительно использования научно-

методических положений, а также практических рекомендаций по внедрению интегрированной системы 
финансового планирования позволят более эффективно использовать ресурс организаций, обучающихся 
экономить средства и эффективно проводить политику ценообразования и мотивации персонала. 

Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях; стратегическое финансовое планирование; 

реализация стратегии; финансовые цели; сбалансированная система показателей; экономическая добавленная 
стоимость. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день аналіз економічної ситуації в Україні показує, що 

перехід України від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому 
використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічних проблем. Зараз уже нікого не 
дивують безробіття та інфляція, соціальна напруженість у суспільстві, які спричинились в Україні 
переходом до ринкових відносин. За таких умов, однією з найактуальніших проблем в економіці 
України є формування ринку праці як частини економічної системи, в межах якої відбувається 
залучення праці як економічного ресурсу до сфери національного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи до аналізу місця, ролі та методів 
державного регулювання ринку праці в умовах трансформаційної економіки здійснювали у свої працях 
багато науковців: Базилевич В. Д., Баластрик Л. О., Завіновська Г. Т., Тимош І. М., Хаффнер Ф., 
Чернявська О. В. [1-5] та інші. Автори розглядали досить важливі питання сфери зайнятості та внесли 
вагомий внесок у вирішення деяких проблем даної сфери, але сучасні умови та посилений вплив 
світової кризи на ринок праці загалом вимагають постійного моніторингу ситуації й доводять 
необхідність і надалі проводити дослідження, оскільки ринок праці є одним із основних елементів 
економічної системи, від ефективності функціонування якого залежить розвиток економіки в цілому. 
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз поняття «ринок праці», встановлення 
основних тенденцій розвитку робочої сили на сучасному ринку праці України, виявлення основних 
проблем в розвитку ринку праці і пошук шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок праці, робочі місця - найбільш складний і 
динамічний елемент ринкової економіки. Тут не тільки переплітаються інтереси працівників і 
роботодавців, але й віддзеркалюються всі соціально-економічні, політичні, демографічні та інші 
процеси в суспільстві, особливо питання розвитку основних фондів, які впливають на розвиток 
робочих місць. Процеси, що відбуваються на ринку праці і у сфері зайнятості, тісно пов’язані з 
процесами у підприємницькій, кредитно-грошовій і зовнішньоекономічній сферах, в оподаткуванні та 
інвестиційній діяльності, освіті та організації профнавчання. Від того, наскільки успішно функціонує 
економіка, у якій фазі економічного циклу вона перебуває, як сполучаються ринкові засади 
функціонування і державне регулювання, чим характеризується поведінка головних суб’єктів ринку, 
залежить попит на робочу силу та її пропозиція, обсяг зайнятості й рівень безробіття. 

В результаті аналізу попередніх досліджень та публікацій, автором було встановлено, що підхід 
до ринку праці як до економічної категорії є неоднозначним. 

Так, вітчизняними економістами ринок праці визначається як система обміну індивідуальних 
здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили [1], що 
базується на економічних законах попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу. Іншими 
вітчизняними вченими ринок праці характеризується як система економічних механізмів, норм та 
інститутів, які забезпечують відтворення робочої сили та її використання [2, с. 275]. 

Ф. Хаффнер, професор Людвіг-Максимиліанського університету (м. Мюнхен) визначає ринок 
праці як сукупність суспільних відносин, які регулюють рух робочої сили, використовуючи певні 
економічні, соціальні та організаційні засоби [3]. При цьому вчений підкреслює, що: «...ринок праці як 
щось єдине – є абстракція. В дійсності існує значна кількість дуже диференційованих ринків праці... 
Окремі ринки праці диференційовані за фахом, за регіонами, рівнем кваліфікації, секторами та 
сферами економіки... Окремі сфери і сегменти ринку праці зв’язані один з одним - тісно або слабко - 
через перехресну цінову еластичність» [3]. 

Одні вчені вважають, що ринок праці – це механізм (інститут), що поєднує, зводить разом 
продавців товару робоча сила (працівників) і покупців цього товару (роботодавців) [4]; інші – що він 
представляє собою механізм узгодження інтересів роботодавців і найманої робочої сили; треті - що це 
специфічний вид товарного ринку, змістом якого є купівля-продаж товару особливого роду - робочої 
сили або спроможності людини до праці [5]. Однак всі ці тлумачення не суперечать, а доповнюють 
одне одного, підкреслюють різні сторони змісту цієї категорії. 
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Стосовно українського ринку праці, то сьогодні його можна вважати «ринком роботодавця», 
тобто ринком, де роботодавці у більшій мірі можуть диктувати умови. В цілому пропозиція істотно 
перевищує попит за багатьма спеціальностями. 

Характеризуючи сфери, які відокремлюються показниками найменшого рівня конкуренції на 
робоче місце, то до них належать представники робітничих спеціальностей, страховики та співробітники 
медичної сфери. Кількість вакансій перевищує кількість резюме або майже збігається з ним. 

За даними Державної служби статистики України, основні показники ринку праці 
характеризуються обсягом економічно активного населення у кількості 17955,1 тис. осіб на кінець 2016 
року. Ця кількість складає більше за 62% населення віком від 15 до 70 років [6]. 

При цьому зайняте населення визначається кількістю у 16276,9 тис. осіб, що складає 56,3% 
відповідної вікової групи, а безробітне населення – 1678,2 тис. осіб, які склали 9,3% загального числа 
економічно-активного населення у віці від 15 до 70 років. 

Коефіцієнт обороту робочої сили на кінець 2016 року склав 26,1% по прийому до 
середньооблікової кількості штатних працівників та 29,2% по звільненню. Починаючи з 2014 року, 
показники по прийому мали тенденцію до збільшення, у той час як по звільненню – до зменшення. 

За даними Державної служби зайнятості на кінець 2016 року кількість зареєстрованих 
безробітних склала 390,8 тис. осіб. Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних 
робочих місць (вакантних посад) склала 36 тис. осіб, а навантаження зареєстрованих безробітних на 
10 вільних робочих місць – 108 осіб [7]. 

За даними на 2017 рік кількість зареєстрованих безробітних у січні склала 429 тис. осіб, а у 
лютому – 439,3 тис. осіб. Потреба роботодавців у січні – 47,4 тис. осіб, а у лютому – 57,3 тис. осіб. 
Навантаження відповідно склало 91 та 77 осіб. 

Найсильніше скорочення вдарили по професійній ланці і допоміжному персоналу - компанії 
скорочували 13-14% штату через закриття або скорочення бізнесу в проблемних регіонах. 

Лідерами у сфері скорочень є банки, автопром та сфера страхування, які характеризуються 
швидкою плинністю персоналу. 

Загалом же можна відмітити, що ситуацію на ринку праці в 2016 році можна назвати періодом 
зростання і поступового подолання кризових тенденцій. З початку року кількість вакансій зросла на 
46%. Такий приріст спостерігався вперше за останні кілька років. Про поліпшення ситуації на ринку 
праці говорять і поведінкові характеристики претендентів, зокрема, збільшення кількості переглядів і 
падіння відгуків на вакансію. Поряд зі збільшенням активності роботодавців, спостерігається зниження 
активності здобувачів, а це значить, що масових скорочень на ринку немає і приплив претендентів є 
органічним. 

Більшість компаній змогли подолати кризові тенденції та відзначили стабільну роботу або 
зростання бізнесу в 2016 році. 92% компаній набирали персонал. Понад чверть змогли дозволити собі 
розширення штату в усіх напрямках, а це в два рази більше, ніж в 2015 році. 

У 2016 році регіональна структура вакансій і резюме практично не змінилася. Як і раніше, 
лідером за кількістю вакансій і резюме є столиця. При цьому, якщо з 2013 року до 2015 року частка 
робітничих пропозицій, які припадають на Київ, поступово знижувалася, то до 2016 року відсоток 
столичних вакансій помітно збільшився. Також в ТОП-5 регіонів входять найбільші міста України: 
Харків, Дніпро, Одеса і Львів. У розрізі рік до року найдинамічнішими за кількістю вакансій були західні 
регіони країни – Рівненська, Івано-Франківська та Закарпатська області, – а також Вінницька і 
Полтавська області. 

У структурі попиту і пропозиції серед професійних сфер з найбільшою кількістю вакансій лідирує 
сфера продажу. Далі йдуть інформаційні технології, маркетинг, адміністративний і робітничий 
персонал. 

За кількістю резюме лідируючі позиції займають студенти і фахівці без досвіду. Також найбільша 
кількість претендентів доводиться на сферу IT-технологій, продажу, адміністративний персонал, 
бухгалтерію і маркетинг [8]. 

Нестабільність валютного курсу і інфляція стали причиною зростання зарплатних домагань 
претендентів. В середньому зростання бажаних зарплат в 2016 році склало 31% у порівнянні з 22% в 
2015 році. 

Проаналізувавши всі вищенаведені дані, на рис. 1 пропонуємо виокремити основні проблеми 
розвитку ринку праці в Україні. 

Отже, дивлячись на рис. 1, можна сказати, що сучасний стан ринку праці України 
характеризується такими ключовими проблемами: 

 недостатній рівень реформування трудової сфери, що призводить до неефективної зайнятості 
і проявляється у концентрації робочої сили на збиткових підприємствах; значні масштаби 
недовикористання робочого часу зайнятих, низька ефективність праці і недостатній рівень її оплати; 
зниження частки працюючих у високотехнологічних і наукоємних видах діяльності; відсутність 
взаємозв'язку між трудовим вкладом і доходами працівників тощо; 
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Рис. 1. Проблеми розвитку ринку праці в Україні 

Джерело: власна розробка 

 

 втрата трудових навичок кваліфікованих і висококваліфікованих кадрів внаслідок закриття, 
реструктуризації великих промислових підприємств, їх збитковості; перехід фахівців і спеціалістів у 
сферу неформальної зайнятості, тіньової економіки, міграція за кордон; 

 погіршення якісних характеристик робочих місць, недостатнє введення в дію нових робочих 
місць, особливо для кваліфікованих кадрів, що збільшує обсяги та рівень безробіття, знижує 
продуктивність праці і конкурентоспроможність виробництва; 

 невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили, незважаючи на ознаки стабілізації 
виробництва і пожвавлення інвестиційної активності; поряд з цим обсяги інвестицій у сферу 
виробництва є недостатніми для вирішення питань забезпечення безробітних сучасними робочими 
місцями; недостатньою є також державна підтримка підприємництва і малого бізнесу; 

 недоліки процесів реформування системи державного професійного навчання і освіти, 
неадекватність масштабів, структури і форм професійної підготовки і перепідготовки кадрів вимогам 
сучасного ринку праці в аспектах попиту на певні професії; недостатня розвинутість системи 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; слабка зацікавленість роботодавців у підвищенні 
кваліфікації працівників; 

 складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населення 
(молоді, жінок, інвалідів, колишніх військовослужбовців та ін.); збереження селективного підходу при 
вирішенні питань вивільнення і найму на роботу залежно від статі, віку, стану здоров'я; недоліки 
системи дотримання норм трудового законодавства щодо режиму і охорони праці окремих груп 
працюючих; 

 існуюча диференціація регіональних ринків праці, наявність депресивних регіонів з особливо 
напруженою ситуацією на ринку праці, значно вищим за середній рівнем безробіття за одночасно 
обмеженої можливості щодо трудової міграції, що свідчить про недоліки державної системи 
регулювання цих аспектів зайнятості і безробіття. 

Проаналізувавши сучасні проблеми, які зараз існують на ринку праці, вважаємо, що конкретні 
заходи щодо розвитку ринку праці повинні бути гнучкими та мати економічний та соціальний ефект, 
тому перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ринку праці України пов’язані з 
підвищенням рівня зайнятості та зменшенням рівня безробіття. Для досягнення цієї мети потрібно 
сформулювати пріоритетні напрямки реформування ринку праці. До них ми можемо віднести: 

 створення відповідного законодавчо-нормативного поля з достатньою конкретизацією для всіх 
рівнів управління, що надає регіонам, галузям та суб'єктам господарювання різних форм власності 
рівні можливості у забезпеченні продуктивної зайнятості і ефективного використання робочої сили; 

 вдосконалення системи оплати праці з метою відродження основних функцій заробітної плати. 
Створення мотиваційного потенціалу працівників за рахунок збільшення заробітної плати відповідно 
від професійних надбань працівників; 
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 прогнозування основних тенденцій на ринку праці, що надасть можливість державі чітко 
орієнтуватись у ситуації та адекватно планувати розвиток економіки у взаємозв’язку з ринком праці. 
До процесу прогнозування слід залучати органи державної влади, службу зайнятості, систему освіти і 
роботодавців; 

 підвищення цільової спрямованості та соціальної адресності окремих заходів державної 
політики на ринку праці з метою поліпшення становища різних соціальних та статевовікових категорій 
населення, переселенців; визначеним завданням мають відповідати головні напрями державної 
політики зайнятості; 

 укладення двосторонніх міжнародних договорів про працевлаштування, соціальне та пенсійне 
забезпечення, приєднання до багатосторонніх міжнародних договорів у сфері трудової міграції; 

 розвиток професійної підготовки й перепідготовки кадрів, вдосконалення системи професійної 
орієнтації; 

 створення нових робочих місць через створення сприятливого інвестиційного режиму в країні 
для зарубіжних підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Ситуація на ринку праці України нині перебуває під 
впливом складних економічних та політичних умов. Зокрема спостерігається велика кількість 
факторів, що найближчим часом можуть призвести до стрімкого погіршення ситуації у сфері 
зайнятості. Одним із пріоритетних завдань служби зайнятості в умовах сьогодення є забезпечення 
індивідуального підходу до кожної людини, надання оперативної та якісної допомоги у 
працевлаштуванні. Тому на часі вдосконалення технології роботи державної служби зайнятості. 
Головна увага має бути сконцентрована на роботі з вимушеними переселенцями, кількість яких 
продовжує зростати. 

Таким чином, успішність подальшого подолання кризових явищ, що склалися, потребує 
комплексної державної та регіональної політики, яка повинна включати реалізацію заходів зі 
створення додаткових робочих місць, удосконалення податкового законодавства у напрямку розвитку 
підприємництва і, як наслідок – підвищення фактичного рівня зайнятості та доходів населення, 
вдосконалення системи оплати праці, покращення системи освіти і професійної підготовки фахівців, 
запровадження системної взаємодії роботодавців і професійно-технічних навчальних закладів, 
сприяння самозайнятості населення, розвитку підприємництва, малого й середнього бізнесу тощо. 
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Кузьменко А.В. АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ 
Мета. Аналіз поняття “ринок праці”, встановлення основних тенденцій розвитку робочої сили на сучасному 

ринку праці України, виявлення основних проблем в розвитку ринку праці і пошук шляхів їх подолання. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему методів і методичних підходів. 

Зокрема, застосовано: монографічний метод – при визначенні проблемних теоретико-методичних і практичних 
аспектів розвитку ринку праці в Україні; експертно-аналітичний метод – при оцінці стану ринку праці по галузях 
економіки; метод економічного прогнозування – при обґрунтуванні пропозицій щодо активізації розвитку ринку 
праці в Україні. 

Результати. Розглянуто основні проблеми розвитку ринку праці в Україні та запропоновано шляхи щодо їх 

подолання. Розкрито та проаналізовано поняття «ринок праці», визначено основні тенденції розвитку робочої 
сили на сучасному ринку праці в Україні. Обґрунтовано конкретні заходи щодо розвитку ринку праці, які повинні 
бути гнучкими та мати економічний та соціальний ефект. 

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо відокремлення основних проблем розвитку ринку праці в 

Україні та сформовано пріоритетні напрямки його реформування. 
Практична значущість. Найпроблемнішими інститутами, які могли б дієвіше впливати на ефективність 

функціонування ринку праці в Україні, є місцеві держадміністрації, органи соціального партнерства, федерації 
роботодавців та професійних спілок, вищі та середні навчальні заклади, кадрові агенції, служби посередництва і 
примирення. Основними заходами щодо активізації розвитку ринку праці в Україні мають стати: систематизація 
показників оцінювання його ефективності; залучення до оцінки як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців; постійне 
виявлення слабких місць в інституційному забезпеченні функціонування ринку праці; вдосконалення його 
інфраструктури. 

Отримані результати дослідження сприятимуть активізації розвитку ринку праці в Україні і успішності 
подальшого подолання кризових явищ. 

Ключові слова: ринок праці, робочі місця, кризові явища, розвиток, проблеми розвитку. 
 
Kuzmenko A.V. ANALYSIS OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT 
Purpose is to analyze the concept of «labor market», to identify the main trends of the labor force in the modern 

labor market of Ukraine, to identify the main problems in the development of the labor market and ways to overcome 
them. 

Methodology of research. The system of methods and methodological approaches were used in the research 
process. In particular, were used: monographic method – in determining the problematic theoretical, methodological and 
practical aspects of the labor market development in Ukraine; expert and analytical method – in assessing the state of 
the labor market in the branches of the economy; method of economic forecasting – in substantiating the proposals to 

intensify the development of the labor market in Ukraine. 
Findings. The main problems of development of the labor market in Ukraine are considered and ways for their 

overcoming are suggested. The concept of «labor market» has been opened and analyzed, the main trends of the labor 
force in the modern labor market in Ukraine have been established. It is proved that concrete measures for the 
development of the labor market, which should be flexible and have an economic and social effect. 

Originality. Proposals for the separation of the main problems of the labor market in Ukraine and formed its 

reform priorities were substantiated. 
Practical value. The most problematic institutions that could have a more effective impact on the functioning of 

the labor market in Ukraine are local state administrations, social partnership bodies, federations of employers and trade 
unions, higher and secondary education institutions, human resources agencies, mediation services and reconciliation 
services. The main measures to intensify the development of the labor market in Ukraine should be: systematization of 
indicators of evaluation of its efficiency; Involvement of both domestic and foreign experts; constant identification of 
weaknesses in the institutional maintenance of the functioning of the labor market; improving its infrastructure. 

The results of the study will stimulate the development of the labor market in Ukraine and the success of the 
further overcoming of crisis phenomena. 

Key words: labor market, jobs, crisis phenomena, development, problems of development. 

 
Кузьменко А.В. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
Цель. Анализ понятия «рынок труда», установление основных тенденций развития рабочей силы на 

современном рынке труда Украины, выявление основных проблем в развитии рынка труда и поиск путей их 
преодоления. 

Методика исследования. В процессе исследования использована система методов и методических 
подходов. В частности, применены: монографический метод – при определении проблемных теоретико-
методических и практических аспектов развития рынка труда в Украине; экспертно-аналитический метод – при 
оценке состояния рынка труда по отраслям экономики; метод экономического прогнозирования – при 

обосновании предложений по активизации развития рынка труда в Украине. 
Результаты. Рассмотрены основные проблемы развития рынка труда в Украине и предложены пути по их 

преодолению. Раскрыто и проанализировано понятие «рынок труда», установлены основные тенденции рабочей 

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
https://hh.ua/article/19781
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силы на современном рынке труда в Украине. Обоснованы конкретные меры по развитию рынка труда, которые 
должны быть гибкими и иметь экономический и социальный эффект. 

Научная новизна. Обоснованы предложения относительно выделения основных проблем развития рынка 

труда в Украине и сформированы приоритетные направления его реформирования. 
Практическая значимость. Наиболее проблемными институтами, которые могли бы оказать более 

эффективное влияние на функционирование рынка труда в Украине, являются местные государственные 
администрации, органы социального партнерства, федерации работодателей и профсоюзов, высшие и средние 
учебные заведения, кадровые агентства, службы посредничества и примирения. Основными мерами по 
активизации развития рынка труда в Украине должны быть: систематизация показателей оценки его 
эффективности; вовлечение как отечественных, так и зарубежных экспертов; постоянное выявление недостатков 
в институциональном обеспечении функционирования рынка труда; улучшение инфраструктуры. 

Полученные результаты исследования будут способствовать активизации развития рынка труда в Украине 
и успешности дальнейшего преодоления кризисных явлений. 

Ключевые слова: рынок труда, рабочие места, кризисные явления, развитие, проблемы развития. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 

ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Машинно-тракторний парк як найважливіша складова виробничого 

потенціалу сільськогосподарських підприємств забезпечує механізацію та автоматизацію виробничих 
процесів і великою мірою визначає рівень продуктивності праці й ефективності виробничої діяльності. 
Результативність використання сільськогосподарської техніки формується під впливом низки 
факторів, які діють водночас і у взаємозв’язку, а саме: вплив природних, техніко-економічних, 
організаційно-виробничих, соціально-економічних та інших факторів.  

Водночас, як свідчать результати проведених досліджень, машинно-тракторний парк 
сільськогосподарських підприємств формувався і продовжує формуватись без належної економічної 
оцінки та розробки відповідної стратегії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної тематики займались такі вчені, 
як В.Є. Скоцик, В.М. Антощенков, В.І. Пастухов, І.І. Мельник, Я. Михайлович, проте низка питань з 
приводу вибору оптимальної форми використання технічних ресурсів потребує більш детального 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичних положень і практичних 
рекомендацій щодо визначення оптимальної з позиції економічної ефективності організаційної форми 
використання технічних засобів в сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здебільшого наявний склад машинно-
тракторного парку господарств сформувався стихійно і відзначається великим переліком марок 
машин. У кожному господарстві нараховується понад 10 різновидів тракторів та понад 100 
сільськогосподарських машин, що створює практичні труднощі в їх експлуатації та обслуговуванні. 
Нами встановлено, що для комплексної механізації робіт з вирощування однієї сільськогосподарської 
культури в господарствах використовується 5–8 марок тракторів із відповідним кожному трактору 
шлейфом сільськогосподарських машин. 

Також у більшості сільськогосподарських підприємствах відчувається нестача причіпного 
(навісного) сільськогосподарського реманенту.  

Встановлено низький рівень забезпечення тракторами, які є складовими ґрунтообробних 
агрегатів, що пояснюється суттєвим зносом, а також тим, що трактори є об’єктом застави під 
банківські кредити, які надавалися сільськогосподарським підприємствам і здебільшого були 

                                                 
*
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реалізовані через неповернення позик. Суттєвим чинником, який вплинув на такий стан, є низька 
платоспроможність господарств корпоративного сектору, а також відсутність доступу до позик та 
інших джерел забезпечення модернізації машинно-тракторного парку.  

Вважаємо, що при ухваленні рішення про організацію міжгосподарської кооперації або 
використанні механізованих послуг спеціалізованих підприємств необхідно враховувати не тільки 
внутрішні економічні чинники, а й оцінювати зовнішні фактори: наявність ринку і розвиненість 
інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для виконання певного технологічного процесу, 
надійність партнерів і підрядників, імовірність невиконання зобов’язань та ін. 

При виборі організаційної форми використання спеціалізованої техніки доцільно 
використовувати обґрунтовану методику, оскільки виручка і прибуток від продажу 
сільськогосподарської продукції безпосередньо пов’язані із застосуванням конкретної машини. Ця 
методика повинна враховувати зміну витрат і врожайності за певного варіанта залучення 
спеціалізованої техніки. В основу розрахунків доцільно покласти удосконалену методику оцінки 
ефективності технологічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, оскільки 
менеджмент сільськогосподарських підприємств при обґрунтуванні варіанта формування та 
використання власного машинно-тракторного парку або варіанта використання послуг сторонніх 
організацій має порівняти обсяг витрат на здійснення технологічного процесу із вартістю послуг, які 
надають сторонні організації. 

У процесі дослідження нами проведено порівняння собівартості оранки, виконаної трактором Т-
150К в агрегатуванні з плугом ПЯ – 5-35, та вартістю послуг, які надаються суб’єктами підприємницької 
діяльності Київської області та в умовах створення кооперативу. Отримані дослідження свідчать, що 
собівартість оранки власною сільськогосподарською технікою нижча від вартості послуг сторонніх 
організацій – на 3,8%, кооперативу – на 2,4%. Очевидно, що економічно вигіднішим є використання 
власної техніки, однак необхідно врахувати, що на величину витрат на оранку значною мірою впливає 
площа, яка знаходиться в обробітку, її геометричні контури та інші фактори.  

З метою виявлення думок практиків про переваги певних форм використання техніки нами було 
проведено анкетне опитування керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств 
Васильківського, Ставищанського та Володарського районів Київської області. До анкетування було 
залучено 40 респондентів. Із кількості опитаних 35% вважають, що їхнє підприємство відчуває потребу 
в залученні механізованих послуг сторонніх виконавців, 65% підприємств орієнтовані лише на 
внутрішньогосподарське використання техніки. 

Очевидно, що різні форми використання сільськогосподарської техніки зумовлюють різні підходи 
до оцінки ефективності виробництва продукції рослинництва [1]. Так, за першого варіанта 
сільськогосподарські товаровиробники шляхом використання власного машинно-тракторного парку 
забезпечують виробництво продукції рослинництва. Внутрішньогосподарське використання техніки 
передбачає, що всі машини належать і використовуються на одному сільськогосподарському 
підприємстві. Ця форма поділяється за територіальним і галузевим принципом управління 
підприємством на два види: бригадно-ланкову і цехову організацію використання техніки. 

За бригадно-ланкової організації використання техніки на підприємствах створюються 
механізовані (тракторні) бригади, які повинні обслуговувати всю площу або сівозміну, при цьому група 
машин закріплюється за бригадою механізаторів. За своєю сутністю постійні механізовані бригади в 
сільськогосподарському підприємстві є допоміжними виробничими підрозділами [2]. 

Для виконання різних видів механізованих робіт у складі бригади утворюють тимчасові 
структурні одиниці – комплекси, які в свою чергу складаються із механізованих загонів і ланок. 
Комплексом слід вважати тимчасовий виробничий підрозділ для виконання повного циклу 
технологічно взаємопов'язаних робіт шляхом спеціалізації та концентрації техніки, що працює на 
основі потоково-групового методу. У свою чергу, механізована ланка – це частина комплексу, що 
складається з техніки, яка виконує один вид робіт (посів, збирання, транспортування та ін.) або вид 
обслуговування (технічне, побутове та ін.), яке може бути як тимчасовим, так і постійним. До 
комплексів зазвичай відносяться підрозділи для збирально-транспортних робіт, до механізованих 
ланок – орні, посівні, обробітку просапних, до загонів – кормозаготівельні. Механізований загін являє 
собою неповний комплекс, тобто самостійний підрозділ для виконання поточно-груповим методом, 
зазвичай 1–2 види взаємопов’язаних робіт. Серед науковців поширеною є думка, що основою форм 
організації використання техніки є механізовані комплекси [3]. 

За цехової організації використання техніки в сільськогосподарських підприємствах за 
галузевим принципом формуються цех (дільниця), кожен із яких зайнятий на виконанні певних 
технологічних процесів. Цей вид внутрішньогосподарського використання техніки припускає взаємодію 
цехів, пов’язаних єдиним виробничим циклом. 

При виборі раціональної форми організації використання техніки потрібно виходити із 
розв'язання першочергового завдання – створення умов для найбільш повного завантаження машин 
протягом року з метою забезпечення високопродуктивного їх використання [4]. 
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Зазначимо, що поширення тієї або іншої організаційної форми використання техніки не є 
випадковим. На думку науковців і практиків, воно зумовлено особливостями виробництва в певній 
природно-економічній зоні. Так, тракторні бригади застосовують у господарствах, де є невеликі 
виробничі ділянки, а обсяг механізованих робіт недостатній для повного завантаження 
високопродуктивної техніки. За такого підходу більш ефективно використовуються техніка і кадри 
механізаторів, простіше налагодити технічне обслуговування машин. 

Концентрація сільськогосподарської техніки в механізованих комплексах створює умови для 
раціональної організації й управління виробничим процесом, оперативного контролю за дотриманням 
технологічної дисципліни та якістю робіт, широкого маневрування всіма технічними засобами, 
підтримання техніки у справному стані, оптимізації режиму роботи механізаторів, поліпшення 
побутових умов [5]. 

Порівняно з іншими формами, внутрішньогосподарське використання техніки має низку переваг: 
високий ступінь оперативності (техніка завжди знаходиться у розпорядженні господарства); відносна 
автономія у вирішенні питань організації використання техніки; нижча вірогідність відмови машин за 
наявності одного господаря; зменшення ймовірності поширення бур’янів і різних захворювань рослин; 
можливість зміни агротехнічних строків виконання технологічних процесів за несприятливих погодних 
умов. 

Саме тому внутрішньогосподарське використання залишається однією з основних форм 
використання техніки, однак при цьому можуть виникнути певні негативні моменти: низький рівень 
використання техніки, неможливість повного завантаження складного обладнання: відсутність 
достатньої кількості техніки для обробітку земель господарства у встановлені агротехнічні терміни; 
неможливість застосування сучасних технологій внаслідок морального старіння машинно-тракторного 
парку; неможливість придбання дорогої техніки; збільшення поточних витрат на утримання та 
експлуатацію машин.  

За другого варіанта сільськогосподарські товаровиробники орієнтуються на використання 
механізованих послуг спеціалізованих підприємств агротехнічного сервісу або беруть участь у 
міжгосподарській кооперації, залучаючи техніку для виконання окремих або комплексу технологічних 
робіт з обробітку сільськогосподарських культур. Так, діяльність підприємств технічного сервісу має 
певні техніко-технологічні й організаційно-економічні переваги та недоліки. Позитивні моменти 
практично збігаються з перевагами роботи міжгосподарських кооперативних підприємств, але в 
результаті спеціалізації підвищується якість робіт, виконаних технікою. 

Негативні моменти використання техніки сторонніх підприємств технічного сервісу полягають у 
наступному: збільшення сум сплачуваних податків, оскільки підприємства агротехнічного сервісу не 
відносяться до сільськогосподарських товаровиробників; неможливість споживачів впливати на рівень 
цін і якість послуг, що ними надаються. Вважаємо, що за умови міжгосподарського використання 
техніки доцільно виділити такі переваги: можливість впровадження нових та удосконалених методів і 
технологій; застосування сучасної і продуктивної техніки; досягнення оптимального завантаження 
сільськогосподарської техніки; скорочення затрат праці (менша потреба в робочій силі в розрахунку на 
одиницю площі сільгоспугідь); більш ефективне використання кваліфікації працівників; зниження 
напруженості робіт у пікові періоди; зниження потреби в інвестиціях для кожного підприємства; 
скорочення термінів технічного оснащення сільськогосподарських підприємств; зменшення поточних 
витрат на утримання й експлуатацію машин; можливість розширення виробництва за рахунок 
використання власної робочої сили і машин на сусідніх підприємствах; підвищення доходів; зниження 
виробничого та економічного ризику. Серед переліку стримуючих факторів спільного використання 
машин: відсутність інформації про позитивний і негативний досвід міжгосподарського використання 
техніки; можлива відсутність машини в той час, коли вона найбільш необхідна; зменшення часу на 
обробіток власних полів при наданні допомоги іншим; можливе поширення машинами бур’янів і різних 
захворювань; неможливість використання великих високопродуктивних машин при дрібноконтурності 
полів; втрати внаслідок збільшення трансакційних витрат; збільшення випадків виходу з ладу машин 
при спільному використанні; відсутність державної системи стимулювання кооперації; ризик 
підприємств втратити самостійність; ризик несприятливих погодних умов і, таким чином, виникнення 
нерівних умов між кооператорами; ризик виникнення розбіжностей при врегулюванні спірних питань; 
ризик організаційних помилок. 

Не менш важливим критерієм прийняття рішення про вибір форми використання спеціалізованої 
техніки є розподіл сукупного доходу або виробленої сільськогосподарської продукції між суб’єктами 
кооперації з урахуванням виробничих витрат за виконуваними технологічними операціями. 

Алгоритм вибору організаційної форми використання спеціалізованої техніки передбачає 
дотримання послідовності дій. 

Важливим етапом у запропонованому алгоритмі є розробка комплексних технологічних карт для 
спільного виробництва сільськогосподарських культур. З урахуванням залучення техніки підприємств 
міжгосподарської кооперації (або підприємств технологічного сервісу) є можливості щодо 
вдосконалення технології, збільшення розміру та коригування структури посівних площ. Розробка 
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комплексних технологічних карт завершується прогнозуванням урожайності культур з урахуванням 
технологічних і організаційно-технічних заходів, обґрунтуванням величини нормативних планових 
витрат на 1 га, що включають також витрати суб’єктів міжгосподарської кооперації (спеціалізованих 
підприємств) у межах спільної виробничої діяльності. 

Важливим і необхідним етапом, згідно із запропонованим алгоритмом, є оцінка економічної 
ефективності форми використання техніки на основі порівняння виробничо-економічних показників в 
розрізі сільськогосподарських культурах, отриманих з первинних технологічних карт. Ефективність 
обраної організаційної форми використання техніки значною мірою залежить від рівня цін на послуги, 
що надаються. З метою врегулювання вартості техніки необхідно на державному рівні дбати про 
поліпшення економічних умов функціонування сільськогосподарських товаровиробників і підприємств 
технологічного сервісу. 

Отже, з точки зору сільськогосподарського підприємства одним із найважливіших елементів 
організації виробництва є вибір та обґрунтування форми використання техніки. Склад і послідовність 
етапів організаційно-економічної роботи при обґрунтуванні використання спеціалізованої й 
універсальної техніки істотно різняться. Запропоновані на основі проведеного дослідження алгоритми 
вибору значно полегшують сільськогосподарським товаровиробникам завдання з удосконалення 
організації використання техніки. 

Основна перевага такого механізму вибору форми використання спеціалізованої техніки 
полягає у зближенні економічних інтересів суб’єктів виробничої діяльності в межах єдиного 
технологічного процесу на основі розподілу технологічних функцій і забезпечення спільної економічної 
відповідальності за кінцеві результати виробництва. 

Як свідчать результати дослідження, підвищення ефективності організаційних заходів 
насамперед потребує удосконалення системи економічних відносин між суб’єктами при 
міжгосподарському використанні техніки. У сучасних умовах одним з прийнятних шляхів вирішення 
проблеми технічного і технологічного забезпечення аграрного виробництва є розвиток системи 
технологічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників на основі організації та 
функціонування міжгосподарських кооперативних підприємств і спеціалізованих підприємств 
агротехнічного сервісу. 

На ринку технологічних послуг спеціалізовані підприємства (в нашому випадку розглядаються 
підприємства міжгосподарської кооперації) та сільськогосподарські товаровиробники, з одного боку, 
нерозривно пов’язані, забезпечуючи виконання єдиного технологічного і виробничого процесу, а з 
іншого боку – є конкурентами в одержанні частини доходу від реалізації спільно виробленої 
сільськогосподарської продукції [6]. Ця специфічна особливість зумовлює певні складнощі при 
формуванні взаємовигідних економічних відносин у системі технологічного обслуговування. 

В умовах ринкового середовища основними завданнями у межах формування ефективної 
системи економічних відносин між суб’єктами міжгосподарського використання техніки є: визначення 
економічних параметрів (меж) ефективної взаємодії учасників ринку технологічних послуг і вибір 
оптимальної форми такої взаємодії, включаючи систему взаєморозрахунків, визначення розцінок 
(тарифів) на технологічні послуги [7]. 

Зазначимо, що форми взаєморозрахунків суб’єктів міжгосподарської кооперації за надані послуги 
можуть бути такими: натуральними (продукцією, послугами); грошовими (готівкова або безготівкова); 
змішаними. Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує питання розрахунків учасників міжгосподарської 
кооперації в натуральній формі, розмір якої може бути визначений за двома різними методами: 

1. На основі взаємної домовленості сторін встановлюють фіксовану норму (відсоток) передачі 
продукції підприємству, яке виконувало роботи (послуги), залежно від рівня врожайності 
сільськогосподарських культур або продуктивності тварин, одержаних у господарствах. 

2. Натуральна оплата розраховується на основі договірних цін. 
Найбільш прийнятним і поширеним на практиці є другий метод, який дає можливість на основі 

договірної ціни перерахувати в натуральну оплату всю договірну суму або її частину за виконані види 
робіт за закупівельними або договірними цінами. 

При формуванні ефективної системи економічних відносин суб’єктів міжгосподарської кооперації 
окрім оптимальної системи ціноутворення і форм взаєморозрахунків важливим питанням є 
удосконалення договірних відносин [8]. Договір характеризує насамперед економічні інтереси сторін 
шляхом встановлення відносин на взаємовигідних засадах, що є основою для забезпечення 
розширеного відтворення як для сільськогосподарських товаровиробників, так і спеціалізованих 
підприємств агротехнічного сервісу. Кожна сторона повинна виконувати свої зобов’язання найбільш 
економічними способами. Договірні відносини мають бути реальними й економічно обґрунтованими, 
що враховують фінансові, господарські й інші можливості сторін. При цьому має бути усунено прояв 
будь-якого суб’єктивізму. 

Укладати договір, на нашу думку, необхідно на період не більше трьох місяців. За більш 
тривалого терміну зміна певних факторів матиме складно передбачуваний характер (урожайність 
культур, структура посівів, надходження у господарство нової техніки і списання старої, погодні умови, 
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ціни на пально-мастильні матеріали та ін.). Річний договір слід розглядати лише як протокол про 
наміри і в ньому не доцільно передбачати відповідальність сторін за невиконання цих намірів. 

До узгодженого строку сільськогосподарські підприємства-учасники міжгосподарської кооперації 
подають координатору (або спеціалізованому підприємству агротехнічного сервісу) заявку на 
проведення робіт у наступному кварталі із зазначенням їхніх видів, обсягів, термінів виконання. Якщо 
обсяг перевищує виробничі можливості виконавця, то він подає зустрічні пропозиції щодо скорочення 
обсягів або зміни термінів виконання робіт. Обсяги і терміни робіт є обов’язковими для виконання. 

Крім даних про види, обсяги і терміни виконання робіт, договір повинен містити такі узгоджені 
сторонами дані: прогнозну (розрахункову) вартість замовлених робіт (послуг), визначену за тарифами, 
що діють в поточному кварталі, з урахуванням можливого їх підвищення у зв’язку з очікуваними 
темпами інфляції; порядок розрахунків за виконані роботи (передоплата, оплата після виконання 
робіт, із частковим авансуванням, повна або часткова натуроплата, взаємозаліки та ін.); розмір 
неустойки у відсотках до тарифу на виконану роботу (послугу) через відмову замовника від 
погодженого обсягу робіт за відсутності форс-мажорних обставин або претензій до виконавця з 
приводу порушення строків, технології виконання й інших умов, які спричинили або могли спричинити 
зниження врожайності, втрати, погіршення якості, здорожчання сільськогосподарської продукції; 
розмір штрафних санкцій за неякісне виконання і недотримання узгоджених термінів виконання робіт 
при відсутності форс-мажорних обставин і розмір матеріального заохочення виконавця за дострокове 
виконання робіт на прохання замовника. Розмір санкцій чи заохочення встановлюють у відсотках до 
тарифу на роботи (послуги) на основі відповідних норм і нормативів, затверджених загальними 
зборами акціонерів (пайовиків) міжгосподарського кооперативного об’єднання (підприємства). 

Усі розбіжності, що виникають при оцінці якості робіт (послуг) та відшкодуванні збитків, вирішує 
комісія, створена з представників суб’єктів міжгосподарської кооперації. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, пріоритетними напрямами розвитку 
організаційних форм використання сільськогосподарської техніки у досліджуваному регіоні повинні 
стати:  

1) забезпечення обґрунтованого вибору організаційної форми використання сільськогосподарської 
техніки на основі застосування запропонованих алгоритмів і диференційованого підходу щодо 
універсальних і спеціалізованих машин з урахуванням конкретних виробничо-економічних умов; 

2) при порівнянні різних варіантів організаційних форм використання техніки, формування 
взаємовигідних цін на механізовані послуги, обґрунтування ефективності інвестиційних вкладень у 
проекти щодо створення спеціалізованих машинно-технологічних підприємств слід застосовувати 
запропоновану адаптовану методику оцінки, використовувати диференційований підхід до складу 
витрат за різних організаційних форм використання техніки; 

3) при організації кооперативу зі спільного використання техніки, створення машинно-
технологічного підприємства слід враховувати спеціалізацію сільськогосподарських організацій та їх 
потребу в механізованих послугах, укомплектовувати підприємство сучасною високопродуктивною 
технікою, забезпечуючи її інтенсивне завантаження. 
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Качан Д.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 

ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Розробка методичних положень і практичних рекомендацій щодо визначення оптимальної з позиції 

економічної ефективності організаційної форми використання технічних засобів в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Методика дослідження. В процесі дослідження було використано такі наукові методи - діалектичний, 

монографічний економіко-статистичний, систематизації та узагальнення при: визначенні критеріїв оптимізації 
складу технічних ресурсів; встановленні критеріїв прийняття управлінських рішень; обґрунтуванні сутності 
об’єднань із спільного використання техніки та базових принципів створення і функціонування 
сільськогосподарських механізаторських кооперативів. 

Результати. Обґрунтовано вибір критеріїв оптимізації складу технічних ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах. Визначено і проаналізовано переваги та недоліки внутрішньогосподарського та міжгосподарського 
використання техніки. Встановлено критерії прийняття управлінських рішень про вибір форм використання 
спеціалізованої техніки. Обґрунтовано сутність об’єднань із спільного використання техніки та базові принципи 
створення та функціонування сільськогосподарських механізаторських кооперативів. Виявлено основні гальмуючі 
чинники, що впливають на розвиток кооперативного руху в Україні. 

Наукова новизна. Внесені пропозиції щодо вибору критеріїв оптимізації складу технічних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано бригадно-ланкову і цехову організацію використання техніки, 
визначено плюси і мінуси використання послуг підприємств агротехнічного сервісу для сільськогосподарських 
виробників. 

Практична значущість. Результати, отримані в ході дослідження, сприятимуть розвитку технічного 

забезпечення сільськогосподарського виробництва. Прийняття управлінського рішення про спільне використання 
техніки доцільно ґрунтувати на порівнянні приросту прогнозованої врожайності сільськогосподарських культур та 
продуктивності тварин (виражений у прогнозованих цінах), який повинен бути не менше відношення приросту 
питомих витрат на гектар (на 1 голову худоби). 

Ключові слова: технічні ресурси, організаційні форми, сільськогосподарські підприємства, оптимізація. 
 
Kachan D.A. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL 

FORMS FOR USE OF THE MACHINE-TRACTOR PARK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to develop the methodological guidelines and practical recommendations for 

determining the optimal organizational efficiency for the use of technical means at agricultural enterprises. 
Methodology of research. The following scientific methods were used in the course of the research: dialectical, 

monographic, economical and statistic, systematization and generalization in: definition of criteria for optimizing the 
composition of technical resources; establishing criteria for making managerial decisions; the substantiation of the essence 
of the unions on the sharing of technology and the basic principles of the establishment and operation of agricultural 
machinery cooperatives. 

Findings. The choice of criteria for optimizing the composition of technical resources at agricultural enterprises is 

substantiated. The advantages and disadvantages of domestic and inter-farm use of technology are determined and 
analyzed. The criteria for making managerial decisions on the choice of forms of the use of specialized equipment are 
established. The essence of the unions on the joint use of the equipment and the basic principles of creation and functioning 
of agricultural machine-building cooperatives is substantiated. The main inhibiting factors that influence the development of 
the cooperative movement in Ukraine are revealed. 

Scientific novelty. The suggestions on choosing criteria for optimizing the technical resources of agricultural 

enterprises are presented. The brigade- sectional and shop management organization of the use of technology has been 
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analyzed, the advantages and disadvantages of using the services of enterprises of agro-technical service for agricultural 
producers are determined. 

Practical value. The results obtained during the study will contribute to the development of technical support for 

agricultural production. It is advisable to base a management decision on the sharing of the equipment on a comparison 
of the growth of the forecast yield of crops and animal productivity (expressed in projected prices), which should be no 
less than the ratio of the increase in specific costs per hectare (per head of livestock). 

Key words: technical resources, organizational forms, agricultural enterprises, optimization. 

 
Качан Д.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Разработка  методических положений и практических рекомендаций по определению оптимальной 

с позиции экономической эффективности организационной формы использования технических средств в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Методика исследования. В процессе исследования были использованы следующие научные методы - 

диалектический, монографический экономико-статистический, систематизации и обобщения при: определении 
критериев оптимизации состава технических ресурсов; установлении критериев принятия управленческих 
решений; обосновании сущности объединений по совместному использованию техники и базовых принципов 
создания и функционирования сельскохозяйственных механизаторских кооперативов. 

Результаты. Обоснован выбор критериев оптимизации состава технических ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях. Определены и проанализированы преимущества и недостатки 
внутрихозяйственного и межхозяйственного использования техники. Установлены критерии принятия 
управленческих решений о выборе форм использования специализированной техники. Обосновано сущность 
объединений по совместному использованию техники и базовые принципы создания и функционирования 
сельскохозяйственных механизаторских кооперативов. Выявлены основные тормозящие факторы, влияющие на 
развитие кооперативного движения в Украине. 

Научная новизна. Внесены предложения по выбору критериев оптимизации состава технических 

ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Проанализировано бригадно-звеньевую и цеховую организацию 
использования техники, определены плюсы и минусы использования услуг предприятий агротехнического 
сервиса для сельскохозяйственных производителей. 

Практическая значимость. Результаты, полученные в ходе исследования, будут способствовать 

развитию технического обеспечения сельскохозяйственного производства. Принятие управленческого решения о 
совместном использовании техники целесообразно основывать на сравнении прироста прогнозируемой 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных (выраженный в прогнозируемых ценах), 
который должен быть не менее отношение прироста удельных затрат на гектар (на 1 голову скота). 

Ключевые слова: технические ресурсы, организационные формы, сельскохозяйственные предприятия, 

оптимизация. 
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РИЗИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. В умовах зростання зовнішніх загроз і збільшення внутрішньої напруги 

в суспільстві України поглибилися ризики збереження дитячого населення України. Ситуація суттєво 
ускладнюється загостренням в останні роки проблем здоров’я дитячого населення та зростанням 
захворюваності дітей. В результаті не тільки погіршилася якість життя дитячого населення, але й 
стали очевидними деформації механізму відтворення населення України, що реально загрожує 
збереженню генофонду українського народу. Ось чому дослідження ризиків збереження дитячого 
населення та пошук шляхів їх пом’якшення є актуальним і вкрай нагальним завданням сьогодення. Це 
актуалізує і тему цієї статті, яка є потрібною і своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан і особливості функціонування дитячого 
населення в останні десятиріччя постійно перебувають в центрі уваги соціологів, демографів, 
економістів, журналістів, управлінців та інших спеціалістів, що обумовлено ускладненням 
життєдіяльності українського суспільства загалом в умовах поглиблення світової суспільно-політичної 
та соціально-економічної кризи. Проблемам здоров’я дитячого населення, його формуванню та 
збереженню присвячені праці таких науковців, як: Ю. Антипкін [1], О. Бердник [2], О. Дудіна, 
А. Терещенко [3], В. Загородній [4-5], М. Лучинський [6], С. Няньковський, Л. Шевчук, Л. Федоришина 
[7-9] та ін. Враховуючи те, що від стану дитячого населення і особливостей його функціонування 
залежить майбутнє українського народу, очевидно, що надзвичайно важливими є подальші 
дослідження у вказаному напрямі. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідження ризиків збереження дитячого населення 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У довідковій літературі категорія «ризик» 
тлумачиться як поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій. Ризиком часто 
називають і певну подію, здатну принести кому-небудь збиток. Ризик розглядають і як характеристику 
ситуації, що має невизначеність результату, при обов’язковій наявності несприятливих наслідків. Ризик у 
вузькому сенсі визначають як кількісну оцінку небезпек та як частоту однієї події при настанні іншої. 
Ризик бачать як невизначену подію або умову, яка в разі виникнення має позитивний або негативний 
вплив на репутацію компанії (держави), призводить до прибутку або втрат у грошовому вираженні. Ризик 
– це і ймовірність можливої небажаної втрати чого-небудь при поганому збігу обставин [10]. Ми 
розглядатимемо ризик як характеристику ситуації чи наявність небезпек, які зумовлюватимуть 
скорочення чисельності і погіршення ознакових характеристик дитячого населення України.  

Побіжний аналіз суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації України свідчить про кілька 
яскраво виражених груп ризиків збереження і хоча б простого відтворення дитячого населення України.  

До першої групи ризиків збереження дитячого населення України віднесемо деформаційні 
особливості механізму відтворення населення України. Вони позначилися на величині дитячого 
населення та її особливостях, про що частково засвідчує динаміка вікової структура населення 
України у період 1990-2016 рр., яка представлена на рис. 1.  

Дані рис. 1 засвідчують, що кількість дітей віком від 0 до 14 років зменшилася з 11084,2 тис. осіб 
у 1990 р. до 6535, 5 тис. осіб на 1 січня 2017 р., тобто на 4578,7 тис. осіб. Цифра вражаюча, навіть при 
тому, що вона наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя. Чисельність дитячого населення, що вступила в працездатний вік, за досліджуваний 
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період скоротилася більше, ніж на половину (із 1490,7 тис. осіб у 1990 році до 728,6 тис. осіб  на 1 
січня 2017 року, тобто на 51,12%). 
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Рис. 1. Динаміка вікової структури населення України на 1 січня 1990-2017 рр. 

У 2002 році - за даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 
У 2015-2017 рр. -

 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

 

Джерело: побудовано авторами за даними [11] 
 

Щорічне зменшення дитячого населення детермінується, в значній мірі, зменшенням кількості 
народжених. Дані рис. 2 свідчать, що кількість живонароджених зменшилась з 657,2 тис. осіб у 1990 
році до 397,0 тис. осіб у 2016 році, тобто на 260,2 тис. осіб. Якщо у 1990 році спостерігався природній 
приріст населення, то, починаючи з 1991 року маємо скорочення населення, найвищі значення якого 
зафіксовані у 2000-2003 рр., 2005 році. На кінець 2016 року природній приріст склав – 186,6 тис. осіб, 
що є найвищим (найгіршим) значенням за останні шість років. 
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Рис. 2. Динаміка кількості живонароджених і природного приросту населення 
 за 1990-2016 рр. 

У 2014-2016 рр. -
 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

 

Джерело: побудовано авторами за даними [11] 
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Зменшення загальної кількості живонароджених зумовлене, в значній мірі, зменшенням кількості 
живонароджених на 1000 жінок відповідного віку (табл. 1). Така ситуація спровокована страхом перед 
майбутнім, бажанням жінки брати участь у суспільному житті, появою і поширенням субкультури, що 
характеризується свідомим небажанням мати дітей – чайлдфрі тощо. 

Таблиця 1 
Кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку 

 
 Коефіцієнти народжуваності за віком матері Сумарний 

коефіцієнт 
народжуваності

2 
15-49

1 

років 

15-19
1 

років 
20-24 
роки 

25-29 
роки 

30-34 
роки 

35-39 
роки 

40-44 
роки 

45-49
1 

років 

1990 53,3 59,1 161,8 87,6 41,6 15,1 3,4 0,1 1,850 

1991 51,2 60,3 156,9 82,4 37,9 13,9 3,1 0,1 1,776 

1992 48,2 60,5 147,9 76,5 34,6 12,5 2,8 0,2 1,674 

1993 44,6 58,4 135,5 72,2 32,0 11,7 2,5 0,2 1,562 

1994 41,4 57,0 126,1 67,8 29,6 10,9 2,4 0,2 1,468 

1995 38,9 55,1 119,1 65,8 27,5 9,9 2,1 0,1 1,398 

1996 36,8 51,5 114,2 62,8 26,6 9,3 1,9 0,1 1,335 

1997 34,9 46,2 108,6 61,4 26,4 9,4 1,9 0,1 1,272 

1998 33,1 41,6 103,3 59,2 26,2 9,1 2,0 0,1 1,211 

1999 30,8 35,0 95,8 56,8 25,9 8,7 1,9 0,1 1,127 

2000 30,6 32,1 94,9 57,7 26,5 8,7 1,9 0,1 1,116 

2001 29,8 29,2 89,9 57,4 27,5 8,9 1,9 0,1 1,078 

2002 31,2 29,2 91,3 62,7 30,2 9,8 1,9 0,1 1,095 

2003 32,7 29,0 92,3 67,1 33,0 10,9 2,0 0,1 1,172 

2004 34,3 29,6 93,4 70,6 35,4 12,2 2,2 0,1 1,218 

2005 34,4 28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 1,213 

2006 37,5 29,5 92,2 79,4 42,7 15,5 2,5 0,1 1,310 

2007 38,8 30,3 92,2 81,3 45,4 16,8 2,9 0,1 1,345 

2008 42,4 32,0 97,5 87,8 51,1 19,7 3,3 0,2 1,458 

2009 43,1 31,2 94,8 89,0 54,1 21,5 3,8 0,2 1,473 

2010 42,5 28,8 90,1 87,9 55,1 22,3 4,2 0,2 1,443 

2011 43,6 28,1 89,9 89,2 58,0 24,6 4,6 0,2 1,459 

2012 45,9 28,7 93,6 93,6 61,4 26,4 5,0 0,3 1,531 

2013 45,0 27,2 91,0 91,5 61,2 27,2 5,2 0,3 1,506 

2014
3
 44,5 27,0 89,9 91,3 60,6 27,6 5,5 0,4 1,498 

2015
4
 44,2 27,3 92,3 91,8 58,8 27,3 5,6 0,4 1,506 

2016
4
 42,7 25,3 87,8 90,1 58,7 27,3 5,8 0,5 1,466 

1 
До цих груп відповідно включено число народжених у матерів віком до 15 і старше 49 років. 

2 
На одну жінку. 

3 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та адміністративних 

даних по частині зони проведення антитерористичної операції. 
4
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та даних по Донецькій і 

Луганській областях. 

Джерело: дані Державної служби статистики України [11] 

 
Результати соціально-демографічного дослідження «Сім’я і діти», проведеного Інститутом 

демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, свідчать, що майже півмільйона українців 
взагалі не бажають мати дітей, причому тільки 17% жінок не народжують через проблеми зі здоров’ям. 
Решті заважає або економічна нестабільність, або особиста філософія. Демографи вважають, що 
саме розширення свободи вибору у питаннях відтворення потомства і лібералізація цієї сфери все 
більше впливає на процес народжуваності в Україні, та чисельність дитячого населення зокрема [12]. 

Сьогодні преса «рясніє» заголовками з приводу горе-матерів, які навмисне залишили дітей 
помирати з голоду в зачиненій квартирі, навмисне задушили маля чи покинули помирати, викинувши 
одразу після народження на смітник чи напризволяще. Очевидно, що законодавство в цьому напрямку 
слід переглянути і посилити відповідальність таких «матерів», а також проводити просвітницьку 
роботу щодо уникнення небажаної вагітності, відповідальності батьків та прав дитини тощо. 
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Ще однією вагомою причиною зменшення дитячого населення України, поряд із вказаними вище, 
є смертність дітей внаслідок ДТП. Так, за 6 місяців 2017 року в Україні трапилось 76622 ДТП, в яких: 

- травмовано – 15273 людини, з них – 1826 дітей, що становить майже 12 % від загальної кількості; 
- загинуло – 1377людей (майже 8 осіб за добу), з них – 71 дитина, що становить 5,2 % від 

загальної кількості; 
- з вини дітей скоєно 173 ДТП, що становить 0,4 % від загальної їх кількості [13]. 
Тому з метою зменшення кількості ДТП за участю дітей і попередження внаслідок цього 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму слід вести спільну роботу по дотриманню і виконанню 
вимог Правил дорожнього руху батьків, закладів освіти, працівників поліції. 

Отже, наведені вище дані засвідчують, що перша група ризиків негативно впливає на 
формування демографічної ситуації України, яка продовжує ускладнюватися, що є прямою загрозою 
збереження генофонду нації загалом і збереженню дитячого населення України. 

До другої групи ризиків збереження дитячого населення України віднесемо ризики, пов’язані із 
формуванням здоров’я дитячого населення. Ця група ризиків виникає ще до народження дитини і 
впливає до її переходу в працездатний вік, тобто протягом усіх стадій розвитку дитячого населення. 

Здоров’я дитячого населення залежить від таких факторів, як: кліматичні умови, стан 
навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування і їх цінності, соціально-економічні 
умови, а також стан медицини. За даними офіційної статистики Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, кожна третя дитина в Україні народжується на світ з відхиленнями в стані здоров’я [14].  

Якщо аналізувати рівень захворюваності дітей віком 0-17 років протягом 2000-2016 рр. (табл. 
2-3), то в загальному кількість вперше зареєстрованих випадків усіх захворювань у 2016 році 
зменшилась на 19,85% відносно 2000 року, а відносно 2015 року – зросла на 3,23%. Також у 2016 році 
відносно 2015 року збільшилась кількість вперше зареєстрованих хвороб органів дихання – на 5,60%, 
хвороб внаслідок травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин – на 1,40%. 

Таблиця 2 
Динаміка рівня захворюваності дітей віком 0-17 років за класами хвороб в Україні  

у 2000-2016 рр. 
(кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань) 

Назва класів хвороб відповідно до  
МКХ - 10 

Темп зростання, % 

2005/ 
2000 

2010/ 
2005 

2014/ 
2010 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/ 
2000 

Усі захворювання 91,40 102,89 83,07 99,38 103,23 80,15 

у тому числі       

деякі інфекційні та паразитарні хвороби 82,09 81,88 87,25 96,26 99,18 55,99 

новоутворення 103,18 99,12 96,23 100,57 98,98 97,97 

хвороби крові, кровотворних органів та окремі 
порушення із залученням імунного механізму 

88,74 85,75 76,50 99,36 97,04 56,13 

хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин 

70,23 79,80 70,69 96,17 96,19 36,64 

розлади психіки та поведінки 78,90 83,13 69,30 100,27 94,33 42,99 

хвороби нервової системи 102,25 94,16 81,31 97,19 96,49 73,42 

хвороби ока та придаткового апарату 91,98 97,05 85,06 99,62 96,77 73,21 

хвороби вуха та соскоподібного відростка 90,86 98,27 87,97 99,09 97,19 75,64 

хвороби системи кровообігу 91,07 102,64 76,71 96,76 93,01 64,53 

хвороби органів дихання 94,48 109,83 83,13 99,86 105,60 90,96 

хвороби органів травлення 88,05 91,68 83,88 97,91 99,07 65,68 

хвороби шкіри та підшкірної клітковини 89,26 92,07 84,88 97,31 98,91 67,14 

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної 
тканини 

87,18 90,19 78,91 98,27 99,94 60,94 

хвороби сечостатевої системи 97,41 90,63 78,23 100,60 98,51 68,44 

вагітність, пологи та післяпологовий період 89,50 63,38 65,45 91,40 86,34 29,30 

окремі стани, що виникають у перинатальному 
періоді 

76,88 77,63 75,53 95,95 95,96 41,50 

уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і 
хромосомні порушення 

86,04 100,05 91,42 101,24 97,82 77,94 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, що 
виявлені під час лабораторних та клінічних 
досліджень, не класифіковані в інших рубриках 

39,33 78,84 84,81 99,99 100,79 26,50 

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх причин 

84,42 99,13 84,69 100,88 101,40 72,50 

Джерело: розраховано авторами за даними [11] 
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Таблиця 3 
Динаміка рівня захворюваності дітей віком 0-17 років за класами хвороб в Україні 

(кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань 
на 100000 дітей віком 0-17 років включно) 

Назва класів хвороб відповідно до  
МКХ - 10 

Темп зростання, % 

2005/ 
2000 

2010/ 
2005 

2014/ 
2010 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/ 
2000 

Усі захворювання 111,42 114,70 87,85 99,25 103,23 115,03 

у тому числі       

деякі інфекційні та паразитарні хвороби 100,06 91,28 92,27 96,14 99,17 80,35 

новоутворення 125,77 110,50 101,77 100,38 99,13 140,73 

хвороби крові, кровотворних органів та окремі 
порушення із залученням імунного механізму 

108,17 95,59 80,91 99,26 97,00 80,55 

хвороби ендокринної системи, розладу харчування, 
порушення обміну речовин 

85,60 88,96 74,75 96,03 96,24 52,61 

розлади психіки та поведінки 96,17 92,68 73,28 100,10 94,39 61,72 

хвороби нервової системи 124,64 104,98 85,98 97,06 96,48 105,35 

хвороби ока та придаткового апарату 112,12 108,19 89,95 99,49 96,78 105,07 

хвороби вуха та соскоподібного відростка 110,75 109,56 93,03 98,97 97,17 108,55 

хвороби системи кровообігу 111,00 114,42 81,13 96,68 93,01 92,65 

хвороби органів дихання 115,16 122,44 87,91 99,73 105,59 130,54 

хвороби органів травлення 107,33 102,20 88,70 97,79 99,06 94,26 

хвороби шкіри та підшкірної клітковини 108,81 102,64 89,77 97,18 98,90 96,35 

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 106,27 100,54 83,45 98,14 99,94 87,45 

хвороби сечостатевої системи 118,74 101,03 82,73 100,47 98,51 98,22 

вагітність, пологи та післяпологовий період 109,26 70,76 69,33 91,31 86,38 42,27 

окремі стани, що виникають у перинатальному періоді 69,59 65,54 80,97 102,87 104,13 39,56 

уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і 
хромосомні порушення 

104,88 111,54 96,68 101,11 97,82 111,86 

симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені 
під час лабораторних та клінічних досліджень, не 
класифіковані в інших рубриках 

47,94 87,89 89,69 99,86 100,78 38,03 

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх 
причин 

102,91 110,51 89,56 100,76 101,40 104,05 

Джерело: розраховано авторами за даними [11] 

 
Якщо порівняти дані наведених вище табл. 2-3, то можна побачити, що при загальному деякому 

скороченні кількості вперше зареєстрованих випадків захворювань дітей віком 0-17 років, кількість 
таких випадків на 100000 дітей віком 0-17 років зростає майже по всіх видах захворювань, що є досить 
невтішним. В цілому по усіх захворюваннях спостерігається приріст 15,03% у 2016 році відносно даних 
2000 року. Надзвичайно високий показник приросту по новоутвореннях – 40,73%, хворобах органів 
дихання – 30,54%. Також відбулося зростання кількості зареєстрованих уроджених аномалій (вад 
розвитку), деформацій і хромосомних порушень – 11,86%, хвороб вуха та соскоподібного відростка – 
8,55%, хвороб нервової системи – 5,35%, хвороб ока та придаткового апарату – 5,07%, а також травм, 
отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин – 4,05%. 

Не варто забувати і хвороби, що виникають внаслідок стрімкого розвитку науки і техніки, коли 
молодь все більше часу проводить за комп’ютером, живучи практично у віртуальному світі, 
спілкуючись у чатах більше, ніж зі своїми реальними однолітками, зокрема Інтернет-залежність. Усі 
наслідки цієї залежності нами було детально проаналізовано у праці [15]. Щодо здоров’я дитячого 
населення, то дослідження японських вчених свідчать, що у дітей, які грають у комп’ютерні ігри, 
можуть виявлятися хронічні зміни у розвитку головного мозку; комп’ютерні ігри стимулюють лише ті 
частини головного мозку, які відповідають за зір та пересування, і не допомагають у розвитку інших 
його важливих ділянок; у дітей, які довго грають у комп’ютерні ігри, не розвиваються лобні частини 
мозку, що відповідають за поведінку, тренування пам’яті, емоції, навчання [16]. Це не повинне 
залишатися поза увагою як пересічних мешканців, так і вчених, фахівців, спеціалістів різних царин 
діяльності. Важливо розробити законодавство з цієї проблематики, також необхідно вести 
роз’яснювальну роботу як серед дорослих, так і серед дітей. 

Крім того, на стан здоров’я дитячого населення впливає і залучення дітей до праці, зокрема до 
найгірших її форм - раннього масштабного залучення до дитячої праці та роботи в умовах, що не 
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відповідають санітарно-гігієнічним нормам і законодавству в питаннях охорони праці. В цій площині 
варто відмітити працю Коломієць О. О. [17] стосовно створення цілісної системи протидії економічній 
експлуатації дітей, що включає в себе заходи попередження і профілактики, заходи прямого 
втручання та реабілітаційно-інтеграційні дії. Автор доводить, що зазначені дії здатні не лише знизити 
рівень залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, але й спрямовані на зниження загальних 
ризиків їх соціальної дезадаптації, обмеження масштабів маргіналізації окремих категорій зайнятих 
серед молоді, підвищення правової і громадянської грамотності в середовищі дітей і підлітків, 
формування якісно нової культури трудових відносин. 

В цілому, на нашу думку, всі ризики здоров’я дитячого населення можна умовно поділити на дві 
великі групи: зовнішні по відношенню до здоров’я дитячого населення України (ризики, пов’язані із 
станом зовнішнього середовища, яке визначається політичною, соціально-економічною, екологічною 
ситуацією в країні та інші) та внутрішні (ризики, пов’язані з особливостями процесів соціалізації, котрі 
об’єднують особливості засвоєння дітьми знань і вмінь, культуру поведінки дітей під час навчання в 
побуті, в процесі відпочинку і харчування тощо). Безумовно, зменшити ризики можливо за рахунок 
комплексної дії – максимального розв’язання чи хоча б пом’якшення зовнішніх, незалежних від кожної 
дитини, на державному і регіональному рівнях, та цілеспрямованого впливу на рівні сім’ї щодо 
запобігання девіантній поведінці дітей. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведена оцінка ризиків збереження 
дитячого населення України за двома групами (пов’язаними із деформаційними особливостями 
механізму відтворення населення України в цілому та пов’язаними із формуванням здоров’я саме 
дитячого населення) показала, що ця проблема є досить гострою і вимагає посиленої уваги науковців, 
влади та громадськості. Очевидно, що без вирішення проблеми скорочення дитячого населення та 
покращення стану здоров’я дітей неможливо забезпечити виживання нації. 
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Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. РИЗИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
Мета. Дослідження ризиків збереження дитячого населення України. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження було застосовано 

загальнонаукові методи та прийоми: монографічний – для вивчення літературних джерел із теми дослідження; 
формальної логіки – для аналізу, узагальнення і систематизації матеріалу; табличний та графічний - для 
наочного відображення отриманих даних; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і 
висновків. 

Результати. Досліджено ризики збереження дитячого населення в розрізі двох груп. До першої групи 

ризиків збереження дитячого населення України віднесено деформаційні особливості механізму відтворення 
населення України, а до другої - ризики, пов’язані із формуванням здоров’я дитячого населення. В контексті 
досліджуваної проблеми подано динаміку вікової структури населення України, кількості живонароджених та 
природного приросту у 1990-2016 рр., темпів зростання рівня захворюваності дітей віком 0-17 років за класами 
хвороб.  
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Наукова новизна. Подальшого розвитку отримала аналітична оцінка ризиків збереження здоров’я 

дитячого населення України за двома групами – пов’язані із деформаційними особливостями механізму 
відтворення населення України в цілому та пов’язані із формуванням здоров’я саме дитячого населення. 

Практична значущість. Окремі положення наукового дослідження можуть бути використані в навчальному 

процесі та при написанні наукових робіт, а також при формуванні державної та регіональних програм збереження 
дитячого населення України. 

Ключові слова: дитяче здоров’я, ризики, збереження дитячого здоров’я, відтворення, природний приріст, 

захворюваність дитячого населення. 
 
Shevchuk L.T., Fedoryshyna L.M. RISKS OF PRESERVATION OF THE CHILDREN’S POPULATION OF 

UKRAINE 
Purpose. Investigation of the risks of preserving the children’s population of Ukraine. 
Methodology of research. To achieve the goal in the research process, general scientific methods and 

techniques were used: monographic - for studying literary sources on the subject of research; formal logic - for analysis, 
generalization and systematization of the material; tabular and graphical - for visual representation of the received data; 
abstract-logical - for substantiating theoretical generalizations and conclusions. 

Findings. The risks of preserving the children’s population in the context of two groups were investigated. The 

first group of risks of preserving the children’s population of Ukraine includes the deformation peculiarities of the 
mechanism of reproduction of the population of Ukraine, and the second risks associated with the formation of the health 
of the children’s population. In the context of the studied problem, the dynamics of the age structure of the population of 
Ukraine, the number of live births and natural growth in 1990-2016, and the rate of increase in the incidence rate of 
children aged 0-17 in the classes of diseases were presented. 

Originality. An analytical assessment of the health risks of the children’s population of Ukraine in two groups was 

further developed - related to the deformation peculiarities of the mechanism of reproduction of the population of Ukraine 
in general and related to the formation of the health of the child population. 

Practical value. Some provisions of scientific research can be used in the educational process and in the writing 

of scientific papers and in the formation of state and regional programs for the preservation of the children’s population of 
Ukraine. 

Key words: child health, risks, preservation of child health, reproduction, natural growth, incidence of children. 
 

Шевчук Л.Т., Федоришина Л.Н. РИСКИ СОХРАНЕНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 
Цель. Исследование рисков сохранения детского населения Украины. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования были применены 

общенаучные методы и приемы: монографический - для изучения литературных источников по теме 
исследования; формальной логики - для анализа, обобщения и систематизации материала; табличный и 
графический для наглядного отображения полученных данных; абстрактно-логический - при обосновании 
теоретических обобщений и выводов. 

Результаты. Исследованы риски сохранения детского населения в разрезе двух групп. К первой группе 

рисков сохранения детского населения Украины отнесено деформационные особенности механизма 
воспроизводства населения Украины, а ко второй - риски, связанные с формированием здоровья детского 
населения. В контексте исследуемой проблемы представлена динамика возрастной структуры населения 
Украины, количества живорожденных и естественного прироста в 1990-2016 гг., темпов роста уровня 
заболеваемости детей 0-17 лет по классам болезней. 

Научная новизна. Дальнейшее развитие получила аналитическая оценка рисков сохранения здоровья 

детского населения Украины по двум группам - связанные с деформационными особенностями механизма 
воспроизводства населения Украины в целом и связанные с формированием здоровья именно детского 
населения. 

Практическая значимость. Отдельные положения научного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе и при написании научных работ, а также при формировании государственной и региональных 
программ сохранения детского населения Украины. 

Ключевые слова: детское здоровье, риски, сохранения детского здоровья, воспроизведение, 

естественный прирост, заболеваемость детского населения. 
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ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК АКТУАЛЬНИЙ ВИМІР 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Просторова мобільність населення є важливою характеристикою 

розвитку сучасного суспільства, відображаючи його готовність, бажання і можливості до зміни 
місцеперебування у визначених просторово-часових координатах. Дане поняття поки ще мало 
розкрите у вітчизняній науковій літературі. Так само слабо розробленою є теоретико-методологічна 
основа дослідження просторової мобільності населення у вимірі людського розвитку. Дане 
дослідження покликане звернути увагу науковців і фахівців на практичну значущість розгляду 
просторової мобільності населення з позиції людського розвитку та націлене на розвиток 
методологічних основ його оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу публікації формують положення 
концепції людського розвитку, засновниками якої є Махбуб-уль-Хак (відомий пакистанський учений, 
який очолював робочу групу з розробки Індексу розвитку людського потенціалу, презентовану на рівні 
ООН у 1990 році), А. Льюіс, А. Сен, К. Гриффін, Дж. Найт та ін. Саме ці всесвітньо знані науковці 
закладали теоретико-методологічні основи вивчення і практичного застосування поняття «людський 
розвиток» у глобальному масштабі. Серед українських науковців найбільш вагомий внесок у 
методологію людського розвитку зробили О. Гладун [1], Е. Лібанова [1; 4], Л. Лісогор [1], М. Макоцьоба 
[5], Л. Семів [8], В. Шишкін [10] та ін. Також у публікації враховані напрацювання українських науковців 
з висвітленням сутності понять добробуту (С. Дражниця [2]), рівня життя (В. Мандибура [6]), якості 
життя (Р. Теслюк [9]), щастя (І. Лапшина, Н. Пустовар [7]), поняття розвитку взагалі (С. Загорський [3]). 
Невирішеною раніше проблемою, яка перебуває у фокусі даної публікації, залишається розвиток 
теоретико-методологічних основ дослідження просторової мобільності населення із співставленням 
до процесів людського розвитку. В основі сутності людського розвитку – право і свобода вибору, що 
належать до основних мобільних властивостей. Цей факт визначає прямий взаємозв’язок між 
категоріями мобільності і людського розвитку та обумовлює необхідність їх цілісного вивчення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування актуальності та практичної 
значущості вивчення просторової мобільності населення у вимірі людського розвитку. Для цього були 
поставлені наступні завдання: 

- дослідити підходи різних авторів до розгляду сутності людського розвитку; 
- з’ясувати відмінності між поняттями рівня і якості життя, добробуту, щастя, розвитку людських 

ресурсів, людського і сталого розвитку; 
- розкрити особливості дослідження формування просторової мобільності населення через 

призму різних вимірників розвитку суспільства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному сенсі розвиток є незворотною, 

направленою, закономірною зміною матерії і свідомості, в результаті якої виникає новий якісний стан 
об’єкта його складу та структури [3, с. 7]. У контексті людини розвиток розглядається як позитивна 
зміна її сутнісних сил, накопичення і реалізація її творчого потенціалу. У результаті протиставлення 
цінності людини цілям економічного зростання виникла концептуальна ідея людського розвитку 

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує дуже багато дефініцій людського розвитку. В їх 
основі – такі поняття, як можливості, здібності, якості, свободи, вибір, відповідальність вибору, 
варіативність, шанси, турбота, повага, тривалість і гідний рівень життя, освіта життя, справедливість, 
сталий розвиток, зміна та ін. З-поміж різних інтерпретацій змістовної сутності людського розвитку, 
імпонує його розгляд як процесу зростання людських можливостей, розширення людської свободи 
шляхом збільшення варіантів вибору [4, с. 7]. Всеохоплюючий характер поняття «людський розвиток» 
сприяв його використанню та розробці методик оцінювання на рівні авторитетних міжнародних 
організацій. Зокрема ООН у Рамках Програми розвитку (ПРООН) щорічно публікують результати та 
постійно вдосконалюють методику оцінювання Індексу людського розвитку (до 2010 року – Індексу 
розвитку людського потенціалу) в розрізі країн світу. 

Дана методика стала дуже популярною у науково-експертних колах. В Україні відомою є її 
регіональна інтерпретація – з застосуванням методики оцінювання Індексу регіонального людського 
розвитку (ІРЛР), що курується Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН 
України. 
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Оцінювання людського розвитку охоплює індикатори за базовими напрямами довгого і здорового 
життя, здобуття знань, гідного рівня життя (сфера демографічна, освітня, здоров’я і доходу). З 2010 
року їх доповнено розрахунками скоригованого індексу людського розвитку – з урахуванням 
соціально-економічної, гендерної нерівності, а також багатовимірної бідності. Звідси можна зробити 
висновок, що розгляд просторової мобільності населення у координатах політики людського розвитку 
дозволяє різнобічно підходити до вивчення причинно-наслідкового зв’язку щодо створення 
якнайкращих можливостей реалізації прав і свобод людини з балансуванням її власних інтересів до 
інтересів держави та суспільства.  

На рис. 1 відображено знану серед фахівців людського розвитку схему його складовості, яка 
публікується у щорічних звітах ООН. Вона чітко підкреслює сфери-індикатори і сфери-детермінанти 
людського розвитку. 

 
Рис. 1. Сфери оцінювання людського розвитку 

Джерело: складено автором на основі [11, с. 14] 
 

Обґрунтуємо особливості вивчення просторової мобільності населення у вимірі саме 
людського розвитку. Річ у тім, що поняття людського розвитку має гомологічні «стики» з іншими 
соціоекономічними вимірниками розвитку суспільства. Найбільш популярними серед них є добробут, 
рівень та якість життя, щастя, розвиток людських ресурсів, врешті – сталий розвиток (табл. 1). Це 
дещо різні за методичними та ідеологічними підходами поняття. Однак таке порівняння показує 
особливості формування просторової мобільності населення в умовах саме людського розвитку. 

Таблиця 1 
Основні соціоекономічні вимірники дослідження просторової мобільності населення 

 

№ 
з/
п 

Вимірник 
(концепція) 

Загальна 
сутність 

Характер 
оцінки 

Об’єкт 
оцінки 

Особливості 
формування 
просторової 
мобільності 
населення 

(середовище) 

Пріоритет 
забезпечення в 
умовах високо-

мобільного 
суспільства 
(політика) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рівень життя 

Кількісне 
забезпечення 
населення 
матеріальни-ми 
благами 

Об’єк-
тивний 
(зовні-
шній) 

Матеріа-
льні блага 

Обмеженість 
доступу до 
матеріальних 
благ 
(фінансового, 
фізичного) та 
пошук 
можливостей їх 
отримання 

Створення базових 
умов доступу до 
матеріальних благ 
через розвиток (само) 
зайнятості, соціальний 
захист 

2 Добробут 

Належний 
рівень 
забезпечення 
населення 
матеріальними 
(в першу чергу) 
і духовними 
благами 

Об’єк-
тивний 

Матеріа-
льні і 
духовні 
блага 

Обмеженість 
доступу до 
матеріальних і 
духовних благ та 
пошук 
можливостей їх 
отримання 

Створення базових 
умов доступу до благ 
через нарощування 
виробництва, 
розвиток соціальної 
інфраструктури, 
створення нових 
робочих місць 

 
 
 
 
СФЕРИ-ІНДИКАТОРИ 
 
 
 
 

СФЕРИ-ДЕТЕРМІНАНТИ 

Довге і здорове життя 
Освіта (знання) Гідний рівень життя 

Людський 
розвиток 

Участь у політичному і 
суспільному житті Екологічна 

стійкість 

Безпека і 
права 

людини 

Забезпечення рівності і 
соціальної справедливості  
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Щастя 

Самооцінка 
рівня 
забезпечення 
населення 
матеріальними і 
духовними 
благами 

Суб’єк-
тивний 
(само-
оцінка) 

Матеріа-
льні і 
духовні 
блага 

Обмеженість 
доступу до 
можливостей 
споживання благ 
та сприйняття їх 
як цінності 

Формування у 
суспільстві середови-
ща щастя, подолання 
кількісного перева-
жання «похмурого», 
невдоволеного психо-
типу особистостей 

4 Якість життя 

Якісна оцінка з 
комбінуванням 
до самооцінки 
рівня забезпе-
чення населен-
ня матеріальни-
ми і духовними 
благами 

Об’єк-
тивний і 
суб’єк-
тивний 

Матеріа-
льні і 
духовні 
блага 

Обмеженість 
доступу до 
існуючих благ та 
створення нових 

Формування у 
суспільстві «розумної» 
ієрархії цінностей і 
потреб, можливостей 
неперервного 
соціально-
економічного розвитку 

5 
Розвиток 
людських 
ресурсів 

Орієнтація на 
використання 
людського 
капіталу як 
одного з 
факторів 
виробництва 

Об’єк-
тивний 

Людський 
капітал 

Обмеженість 
доступу до 
належних умов 
праці з 
можливістю 
подальших 
інвестувань у 
людський капітал 

Створення 
сприятливих умов 
притягання каліфі-
кованих людських 
ресурсів, постійний 
розвиток системи 
робочих місць 

6 
Людський 
розвиток 

Орієнтація на 
людський 
потенціал і 
створення 
сприятливих 
можливостей 
його викорис-
тання в умовах 
свободи вибору 

Об’єк-
тивний 

Людський 
потенціал 

Обмеженість 
можливостей 
розвитку на 
основі реалізації 
свободи вибору 
(місця перебуван-
ня, праці, 
навчання і т.д.) 

Формування умов 
реалізації просторової 
мобільності з 
контролем ризиків 
(бажана циркулююча 
міграція) 

7 
Сталий 
розвиток 

Орієнтація на 
задоволення 
потреб 
суспільства зі 
збереженням 
таких можли-
востей для 
наступних 
поколінь 

Об’єк-
тивний 

Матеріа-
льні і 
духовні 
потреби 
нинішнього 
і майбут-
нього 
поколінь 

Обмеженість 
можливостей 
розвитку та 
максимального 
задоволення 
потреб 

Формування 
екологічної культури, 
культури споживання 
в суспільстві 

Джерело: розробка автора 

 
Рівень життя є порівняно простим вимірником розвитку суспільства. Щодо розуміння його 

сутності думка вітчизняних дослідників розходиться. Більшість з них (зокрема, В. Мандибура, 
Д. Богиня, І. Проніна) ототожнюють поняття рівня життя з якістю життя, інші (С. Гасанов, Н. Можина, 
Н. Рабкіна, Н. Рімашевська, Л. Ноздріна) – зводять категорію «рівень життя» виключно до її 
матеріальної складової і вважають, що це поняття пов’язане лише зі сферою споживання 
матеріальних благ та послуг, а сам рівень життя – це лише кількісний показник, який не має якісного 
змісту [9, с. 267]. Вважаємо, що рівень життя слід розглядати в контексті оцінювання кількісного 
забезпечення населення матеріальними благами. У цьому полягає його оригінальність. 

Щодо добробуту теж знаходимо протиріччя у трактуванні: ототожнення з якістю життя; вищість 
над якістю життя; як синтезуюче поняття, що узагальнює поняття «якість життя», «рівень життя», 
«спосіб життя» та «умови життя» [9, с. 267; 6, с. 21]. Вважаємо, що оригінальність використання 
терміну «добробут» в наступному: він відображає належний рівень забезпечення населення 
затребуваними благами, які можуть бути матеріальними (у першу чергу) або духовними (як наслідок 
задоволення потреб першого порядку). Дане поняття апріорі підтверджує наявність певного рівня 
добробуту суспільства, оскільки в ньому закладено слово «добро». Добробут більшою мірою є 
матеріальною категорією, вужчою за поняття якості життя. Більше того, добробут є одним з показників 
якості життєдіяльності населення [2, с. 304]. У співставленні до поняття людського розвитку 
«добробут» набуває ще іншого змісту. Цитуючи К. Макоцьобу, на відміну від добробуту, концепція 
людського розвитку дозволила відійти від моністичного, монетаристського бачення суспільного 
прогресу; розвиток дедалі ширше сприймається як складний процес поєднання і взаємообумовленості 
можливостей людей у різних сферах життя; розвиток замість гонитви за збільшенням доходу дедалі 
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більше спрямовується на розширення людських можливостей прожити тривале й здорове життя, гідно 
працювати, на досягнення соціальної стабільності, гармонійної взаємодії з природою, емоційного 
комфорту та ін. [5, с. 7]. 

У системі основних соціоекономічних вимірників дослідження просторової мобільності 
населення не можемо обійти поняття щастя, тим більше нині популяризується використання 
міжнародного індексу щастя (Happy Planet Index (HPI)) як індикатора добробуту країни, який 
передбачає вимірювання важливих на особистісному рівні факторів – рівня добробуту в 
довгостроковому періоді, супроводжуючись наявністю щасливого та значущого, з точки зору 
психології, життя [7, с. 398]. Цікаво, що на глобальному рівні при визначенні індексу щастя 
враховується швидкість споживання ресурсів. Даний індекс позиціонується як більш об’єктивний 
вимірник рівня розвитку країн у порівнянні з розрахунками ВНП на душу населення та індексу 
регіонального людського розвитку. Однак останній має значно довшу історію поширення – з 1990 року, 
та офіційне використання на рівні провідної міжнародної організації, у той час як індекс щастя почав 
розраховуватись лише з 2006 року. 

Наступний соціоекономічний вимірник – якість життя, що є комплексною оціночною категорією, 
яка об’єднує внутрішню та зовнішню оцінку щодо якості особистого, сімейного, трудового і 
громадського життя [1, с. 25]. Дане поняття активно використовується Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я з формуванням глобальних рейтингових оцінок. На рівні окремих держав активно 
пропагуються адаптовані методики оцінювання якості життя населення, у тому числі в розрізі окремих 
поселень (як правило, крупних мегаполісів). Як пише Р. Теслюк, якість життя – категорія відносна, 
оскільки залежить не тільки від рівня реальних доходів, обсягів фактичного споживання населенням 
матеріальних і духовних благ та послуг, рівня соціальної захищеності, комфортності умов проживання, 
політичних свобод тощо, а й від рівня розвиненості в суспільстві самих потреб у різноманітних 
життєвих благах та можливостях [9, с. 266]. Вважаємо, що вивчення просторової мобільності у вимірі 
якості життя населення є актуальним, проте дещо вужчим предметом досліджень. Поняття людського 
розвитку, на відміну від якості життя, робить акцент на свободу вибору, можливість розвитку 
людського потенціалу, коли якість життя більше акцентує на самооцінці рівня забезпечення благами. 
Тобто індикатори якості життя населення є певним чином детермінантами людського розвитку, але не 
відображають наслідки змін. 

Розвиток людських ресурсів є «чистим» економічним поняттям. Відмінність поняття людського 
розвитку від розвитку людських ресурсів розкриває В. Шишкін. Він зазначає, що теорія розвитку 
людських ресурсів розглядає людей як «людський капітал», тобто лише як один з факторів 
виробництва поряд з фізичним капіталом або природними ресурсами (людина розглядається як засіб 
збільшення виробництва предметів споживання); на противагу цьому люди в концепції людського 
розвитку – це ціль, і забезпечення їхнього добробуту без загрози життю майбутніх поколінь є кінцевим 
і єдиним завданням розвитку [10, с. 6]. На домінування цінності людини в концепції людського 
розвитку вказує М. Макоцьоба: концепція людського розвитку реалізує гуманістичний підхід – людина 
є головною цінністю, критерієм прогресу, а не його засобом [5, с. 6]. 

Визначення людського розвитку може видаватись певним чином абстрактним, відірваним від 
реальності. Акцент на свободу вибору схиляє до думки про можливість хаосу, стихійного 
перерозподілу людських ресурсів у «гонитві» за пошуком кращих умов використання людського 
потенціалу. Насправді концепція людського розвитку, виражена в теоретико-ідеологічних (філософія 
розвитку) і практичних (методика оцінювання) аспектах, заслуговує на всебічне використання поряд з 
концепцією сталого розвитку. Разом з тим, остання має дещо вищий вимір формування. Як зазначає 
В. Шишкін, сталість є справедливим розподілом можливостей розвитку між нинішнім і майбутнім 
поколіннями; ця справедливість є рівністю можливостей, але не обов’язково рівністю кінцевих 
результатів [10, с. 6-7]. 

Таким чином, кожен вимірник до розгляду просторової мобільності населення робить свої 
акценти. Вимір людського розвитку спрямовує на вивчення середовища можливостей людини і 
розширення варіантів її вибору. Як пише В. Шишкін, будь-яка стратегія розвитку поєднує декілька 
цілей, серед яких – прискорення економічного зростання, зменшення абсолютної бідності та 
запобігання подальшому погіршенню стану природного середовища; орієнтація на пріоритет 
людського розвитку передбачає кластеризацію зазначених цілей навколо центральної мети – 
розширення можливостей людей [10, с. 8]. 

У практичному сенсі розгляд просторової мобільності у вимірі людського розвитку 
підтверджується тим, що методика оцінювання однойменного індексу ПРООН охоплює найбільшу 
кількість країн світу – 187, у той час як інші відомі методики, незважаючи на свою авторитетність, є 
дещо менш апробованими: індекс добробуту (Prosperity Index), що розраховується дослідницькою 
організацією «Legatum Institute», охоплює 110 країн; індекс якості життя (Quality-of-life index), що 
розраховується інститутом «Gallup», – 111 країн, при чому його методика змінюється щорічно; 
міжнародний індекс щастя, що розраховується організацією «New Economics Foundation», – 151 
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країну; індекс (рейтинг) міст з найвищою якістю життя, що розраховується консалтинговою компанією 
«Mercer Human Resource Consulting», – 215 міст світу [1, с. 20]. 

Для України розгляд просторової мобільності у вимірі людського розвитку є особливо 
актуальним. Як пише Л. Семів, практичне втілення на державному й регіональному рівнях концепції 
людського розвитку дасть змогу в процесі українських реформ формувати соціально-економічне і 
правове забезпечення здорового способу життя та довголіття, доступу до знання і ресурсів, 
необхідних для підтримання цивілізованих стандартів рівня життя, інших чинників творчого, 
продуктивного життя людини, розширення можливостей та підтримання почуття належності людини 
до суспільства [8, с. 47]. Усі ці аспекти є дуже актуальними для українського суспільства. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, людський розвиток є актуальним вимірником 
дослідження різних явищ і процесів, зокрема просторової мобільності населення. В основу людського 
розвитку закладається право вибору, що є однією з важливих властивостей просторової мобільності. 
Розвиток суспільства згідно концепції людського розвитку передбачає неперервний процес зростання 
можливостей людини, обираючи які, вона може задовольняти свої фізичні і духовні потреби. 
Просторова мобільність у даному контексті відіграє важливу роль, адже дозволяє особі змінювати 
просторові координати перебування, коли поточні умови не дають змоги задовольнити її потреби. 
Предметом подальших досліджень автора буде розвиток методичних засад визначення рівня 
просторової мобільності населення в системі індикаторів оцінювання людського розвитку. 
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Біль М.М. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК АКТУАЛЬНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
Мета. Обґрунтування актуальності та практичної значущості вивчення просторової мобільності населення у 

вимірі людського розвитку. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний, 

абстрактно-логічний (пізнання сутності людського розвитку, його відмінностей від понять рівня і якості життя, 
сталого розвитку тощо); системного узагальнення (визначення особливостей формування просторової 
мобільності у різних вимірах, у тому числі людського розвитку); табличний (для візуального представлення 
результатів дослідження). 

Результати. Визначено, що людський розвиток є актуальним вимірником дослідження різних явищ і 

процесів, зокрема просторової мобільності населення. Досліджено підходи різних авторів до розгляду сутності 
людського розвитку, розкрито сфери його оцінювання (індикатори і детермінанти). З’ясовано відмінності між 
поняттями рівня і якості життя, добробуту, щастя, розвитку людських ресурсів, людського і сталого розвитку. 
Розкрито особливості дослідження формування просторової мобільності населення через призму різних 
вимірників розвитку суспільства та обґрунтовано актуальність її розгляду саме в контексті людського розвитку. 

Наукова новизна полягає у комплексному обґрунтуванні особливостей формування просторової 

мобільності населення у різних вимірниках суспільного розвитку, зокрема людського. Обґрунтовано процес 
людського розвитку, який передбачає неперервний процес зростання можливостей людини, обираючи які, вона 
може задовольняти свої фізичні і духовні потреби. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють використанню обґрунтованого підходу 

до удосконалення та поширення методології людського розвитку у взаємозв’язку з дослідженнями процесів 
просторової мобільності населення.  

Ключові слова: просторова мобільність, людський розвиток, людський потенціал, добробуту, рівень і 

якість життя, щастя. 
 
Bil M.М. HUMAN DEVELOPMENT AS THE ACTUAL MEASURE OF RESEARCH OF THE POPULATION 

SPATIAL MOBILITY 
Purpose is to substantiate the relevance and practical significance of studying the spatial mobility of the 

population in the dimension of human development. 
Methodology of research. The methodological bases of the study are methods: dialectical, abstract-logical 

(knowledge of the essence of human development, its differences from the concepts of the level and quality of life, 
sustainable development etc); systemic generalization (definition of the features of the spatial mobility formation in 
various dimensions, including human development); tabular (for visual representation of the research results). 

Findings. It was determined that human development is an actual measure of the study of various phenomena 

and processes, in particular, spatial mobility of the population. The approaches of different authors to the consideration of 
the essence of human development were investigated. Areas of its evaluation (indicators and determinants) were 
disclosed. Differences between concepts of level and quality of life, well-being, happiness, human resources 
development, human and sustainable development were clarified. The features of the study of the formation of the 
population spatial mobility through the prism of various indicators of the society development were disclosed. The 
urgency of its consideration in the context of human development was substantiated. 

Originality of the research consists of the complex substantiation of the features of formation of the population 

spatial mobility in various measuring instruments of social development, in particular human. It was substantiated the 
process of human development, which involves a continuous process of growth of human possibilities, choosing which, it 
can satisfy its physical and spiritual needs. 

Practical value. The obtained results of the research contribute to the use of a well-grounded approach to the 

improvement and dissemination of the human development methodology in conjunction with studies of the processes of 
spatial mobility of the population. 

Key words: spatial mobility, human development, human potential, well-being, level and quality of life, happiness. 
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Биль М.М. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Цель – обоснование актуальности и практической значимости изучения пространственной мобильности 

населения в измерении человеческого развития.  
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: диалектический, 

абстрактно-логический (познание сущности человеческого развития, его отличий от понятий уровня и качества 
жизни, устойчивого развития и т.п.); системного обобщения (определение особенностей формирования 
пространственной мобильности в различных измерениях, в том числе человеческого развития); табличный (для 
визуального представления результатов исследования). 

Результаты. Определено, что развитие общества является актуальным измерителем исследования 

различных явлений и процессов, в частности пространственной мобильности населения. Исследованы подходы 
различных авторов к рассмотрению сущности человеческого развития, раскрыто сферы его оценки (индикаторы 
и детерминанты). Выяснено различия между понятиями уровня и качества жизни, благосостояния, счастья, 
развития человеческих ресурсов, человеческого и устойчивого развития. Раскрыты особенности исследования 
формирования пространственной мобильности населения через призму различных измерителей развития 
общества, а также обоснована актуальность его рассмотрения именно в контексте человеческого развития.  

Научная новизна заключается в комплексном обосновании особенностей формирования 

пространственной мобильности населения в различных измерителях общественного развития, в частности 
человеческого. Обосновано процесс человеческого развития, который предусматривает непрерывный процесс 
роста возможностей человека, выбирая которые, она может удовлетворять свои физические и духовные 
потребности. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют использованию 

обоснованного подхода к совершенствованию и распространение методологии человеческого развития во 
взаимосвязи с исследованиями процессов пространственной мобильности населения. 

Ключевые слова: пространственная мобильность, развитие общества, человеческий потенциал, 

благосостояние, уровень и качество жизни, счастье. 
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PRIORITIES OF THE STATE POLICY’S IMPROVEMENT OF 
THE SOCIAL SYSTEM OF UKRAINE 

 
Statement of the problem. Significant interest is the system of social protection, which is formed 

within the framework of the European Union, in view of Ukraine’s aspirations to enter the EU. The multiplicity 
of policies for social protection and regional development, the combination of supranational, national and 
regional aspects is a topical issue in the agenda of many European programs and forums. European 
standards in the field of social protection, standards for social security must be taken into account when 
adopting new legislative acts in Ukraine in the field of social protection. 

Analysis of recent research and publications. Various aspects of social policy are the subject of 
scientific research. In particular, there was been highlighted the work of such scientists as L. I. Beztelesna, 
H. M. Yurchyk [1], V. M. Vilhosh [2], N. M. Horishna [3], N. V. Huliak [4], O. V. Dluhopolskyi [5], 
T. O. Diachenko [6], K. V. Sliusarenko, M. M. Sadovenko [7] and N. P. Topishko [8]. 

The search for ways to optimize social policy and the system of social protection of the population as 
its component in the conditions of the instability of socio-economic systems in a globalized world is relevant. 

Formulation of the purpose. The purpose of the article is to analyze the state social policy in Ukraine 
and to study foreign experience in this area, and, on the basis of research, to provide recommendations for 
improving the social area in Ukraine.  

Presentation of basic material of research. The policy of forming the system of social sphere of 
Ukraine at the present stage of the state’s progress is objectively not effective. Thus, in Ukraine, a system of 
institutions specializing in the formulation and implementation of social policies, provision of social protection, 
assistance and support to the population, the provision of vital social standards and guarantees, and the 
varying degrees of access to health, education and culture systems operate. But it is indisputable that the 
effective functioning of the social sphere system has not yet been established. 

https://teacode.com/online/udc/36/364.html
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Actually, its presence could become a guarantee of proper counteraction to threats and response to 
the challenges of a sharp complication of the financial-economic and political situation in Ukraine. Instead, 
our country continues to grow and exceed the maximum permissible values of the general characteristics 
and the main indicators of the quality of life of the population and social security of the state. The systemic 
defects of the functioning of the social sphere are increasingly exacerbated. On the one hand, they lead to a 

critical drop in the standard of living of the population, and on the other  complicate the state’s ability to 
change the situation for the better and restore the potential of all the basic elements of the social policy 
system. 

In Ukraine there are many systemic defects, shortcomings and priorities of the state policy in formation 
of the social sphere system. Thus, one should turn to foreign experience in conducting social policy. 
According to O. V. Dluhopolskyi, the welfare economy existing in China is based on the system of social 
insurance in favor of the urban population, on the uneven distribution of medical services between separate 
groups of the population, on the declarative provision of social assistance to all needy. 

Today, the policy of modernizing the country’s economy is aimed at building a so-called "prosperous 
society". At the XVIII Congress of the Communist Party of China, the goals of its development until 2020 

were approved  to double GDP and average incomes of urban and rural population compared to 2010, 
thereby ensuring the solution of the most important task of complete construction of the middle-income 
society, and to the middle of this century to create a rich, powerful, democratic, civilized and harmoniously 
modernized socialist state. For the first time in the tasks of the state, the macroeconomic indicators and 
income ratios were compared, which indicates that the state really wants all residents of China to feel the 
positive outcome of the country’s development and live in general prosperity. 

However, urgent solutions to such a global problem remain: 
– investment in human and social capital; 
– targeted assistance to the poor and exclusion from social programs of the rich; 
– increasing the retirement age or subsidizing the employment of the elderly; 
– creating effective motivators for entrepreneurship to reduce the burden of social costs. 
O. V. Dluhopolskyi said that in the future social policy of China will remain focused on performance 

when solving social problems is accountable financial and economic situation in the country. This is 
supported by the demographic problems of the People’s Republic of China and the system of existing 
pragmatism guidelines, in which expenditures in the social sphere are considered as nonproductive, with no 
returns (with the exception of infrastructure projects). 

O. V. Dluhopolskyi notes that the construction of the welfare state is possible in any country of the 
world, only focus on moral values should be transferred from redistributive criteria (the value of public and 
social expenditure in GDP) at the institutional (scale investment in human and social capital). That is the 
level of development of science and education, the degree of trust in the society to government institutions 
that conduct social policy, focusing on the state of macroeconomic dynamics, educated population in the 
economic, legal and political aspects in the future will depend on the effectiveness of state and adequacy of 
public perception socio-economic criteria that laid the foundation of public prosperity [5]. 

In most EU countries, there has been a tendency to reduce the state budget expenditures and 
increase its revenues, including by increasing the degree of progress of the tax system and the fiscal role of 
indirect taxes, expanding the tax base, increasing the tax burden on passive incomes (royalties, interest, 
dividends, Investment income). On the one hand, fiscal pressure on business and wealthier segments of the 
population increases, on the other hand, social justice in taxation increases. 

The experience of European countries’ policies on ways of balancing public finances, achieving a 
compromise between the social needs of citizens and the priorities of the economy is beneficial for Ukraine 
in view of the signing of an association with the EU [8]. 

Also it should be taken into account the experience of Sweden. Sweden is a European country with a 
developed economy and strong social standards, which belongs to countries with Scandinavian model of 
social protection of the population (Sweden, Norway, Finland, Denmark), which includes: compulsory social 
policy; Government-regulated income level; the general nature of social benefits and benefits. In 
Scandinavian countries, the state model of the organization of social protection of the population prevails. As 
a rule, the concept of “social protection” in the Scandinavian countries is transformed into the concept of 
“social welfare”. 

An effective experience of social work and social worker training in the higher education system in 
Sweden can be used in Ukraine, taking into account the peculiarities of the domestic high school. This will 
increase the level of social work in Ukraine and will allow to optimize the system of training specialists in the 
social sphere [4]. 

Social policy reform is one of the most important issues not only for individual EU member states, but 
also for the European Union as a whole. In the EU-18, wages in the last seven years grew at a much slower 
pace than eight years ago, there is also a decline in the share of social spending in the EU’s GDP. 

Ukraine, striving to become an equal member of the European community, must also clearly 
understand the need to change the priorities of social policy. The selection of possible alternatives is an 
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extremely difficult task, but the main idea of social policy should remain the desire for greater social justice 
and sustainable development. In connection with this, studies of particular importance aimed at creating a 
scientific basis for the development and implementation of an effective policy of social protection and support 
of the population in the EU and Ukraine are becoming particularly relevant. 

Consequently, irrespective of the differences in the models of social policy, members of the European 
Union are developing their economy towards a high level of employment, a high level of social protection, 
good education and quality of health, and the eradication of poverty and inequality. 

As of January 1, 2017, 22 EU member states with 28 national minimum wages except Denmark, Italy, 
Cyprus, Austria, Finland and Sweden. These countries are divided into three main groups by the level of 
minimum wage. 

Ten EU member states located in the east of the EU had a minimum wage below € 500 per month: 
Bulgaria (€ 235), Romania (€ 275), Latvia and Lithuania (both € 380), Czech Republic (€ 407), Hungary (€ 
412), Croatia (€ 433), Slovakia (€ 435), Poland (€ 453) and Estonia (€ 470). 

In five other Member States located in the south, the minimum wage is from € 500 to € 1,000 per 
month: Portugal (€ 650), Greece (€ 684), Malta (€ 736), Slovenia (€ 805), and Spain (€ 826). In the other 
seven Member States, all located in the west and north of the EU, the minimum wage was significantly 
higher: € 1,000 per month: Great Britain (€ 1397), France (€ 1480), Germany (€ 1,498), Belgium (€ 1532 ), 
The Netherlands (€ 1552), Ireland (€ 1563) and Luxembourg (€ 1999). 

Consequently, in the EU22, the minimum wage varies from less than € 300 per month, as in Bulgaria 
(235), to just under $ 2,000 a month in Luxembourg. In other words, the highest minimum wage in the EU is 
about 9 times higher than the lowest. The survey also shows that in the period from 2009 to 2016, wages in 

the 18 EU countries grew most slowly than before 2008. For 20092016 real wages averaged annually by 
3.1% in Greece, in Croatia by 1%, in Hungary by 0.9%, in Portugal by 0.7%, in Cyprus by 0.6% and in the 

UK  0.4%. 

Real wage growth in the period from 2009 to 2016 was lower than in 20012008, in Austria, Belgium, 
Denmark, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Romania, Slovakia, Denmark, Estonia, 
Finland, Slovenia, Spain and Sweden. The average annual growth of real wages in Romania fell from 11.2% 

in 2001-2008 to 0.1% in 20092016, in Lithuania  from 8.8% to 1%, and in Latvia  from 10.6 to 1.2% [7]. 
According to Beztelesna L. I. and Yurchyk H. M. the activation of research in the social sphere in 

market conditions should become one of the priority tasks of socio-economic research. Therefore, the 
prospects for further scientific development are the definition of the mechanisms and structural components 
of social policy, and the evaluation of their effectiveness [1]. 

Social education is also important. In developed countries, social education is seen as a powerful anti-
crisis, stabilizing and creative factor in the development of society. In Ukraine, it only began its development 
as an innovative branch of vocational education [2; 3]. 

The findings of the study. Therefore, in the opinion of the author, Ukraine needs to more actively use 
the experience of the states that have high successes in the social sphere. First of all there are China and 
the states of Scandinavia, where the mechanisms of collective-contractual regulation are widely 
implemented, and in all spheres of the social system. The implementation of certain strategic priorities of the 
state policy for the formation of the social sphere system in Ukraine should be based on the system of 
implemented strategies and programs of national, state, regional and local significance. Therefore, the issue 
of analyzing the adequacy and effectiveness of the implementation of the strategic and program documents 
in the social sphere in force in our country is of particular relevance. 
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Кальницька М.А. ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 
Мета – аналіз державної соціальної політики в Україні та вивчення іноземного досвіду у цій сфері, та, на 

основі дослідження, надання рекомендацій щодо покращення соціальної сфери в Україні. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і специфічні методи 

пізнання. Теоретичну, методологічну та інформаційну основу проведення досліджень склали наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених з питань з аналізу соціальної політики, офіційні статистичні матеріали 
Державного комітету статистики України, звіти НБУ, та Європейського центрального банку. З метою забезпечення 
достовірності та обґрунтованості одержаних результатів дослідження, для вирішення поставлених завдань 
використовувались такі методи: індукції та дедукції – при проведенні теоретичних узагальнень, висновків; метод 
аналогій – при порівнянні зарубіжного досвіду соціальної політики; економіко-статистичний метод – при аналізі 
макроекономічної політики України; ретроспективний аналіз, який визначає соціальну політику; методи 
системного аналізу та узагальнення. 

Результати. Розкрито зміст і структуру соціальної політики держави. Доведено доцільність формування 

системи соціальної сфери для реалізації завдань соціальної політики України.  
Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоретичному і практичному аналізі 

системи соціальної сфери України. Розкрито зміст соціальної політики держави у взаємозв’язку із системними 
вадами, недоліками та пріоритетами державної політики формування системи соціальної сфери України, що 
дозволило узагальнити структуру соціальної політики: складові, рівні, методи, інструменти, важелі.  

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані державними органами, які 

професійно проводять соціальну політику, Міністерством фінансів, Державними статистичними органами. 
Ключові слова: соціальна політика, бюджетна та фіскальна політика, соціальна діяльність, європейські 

соціальні моделі. 
 
Kalnytska M.A. PRIORITIES OF THE STATE POLICY’S IMPROVEMENT OF THE SOCIAL SYSTEM OF 

UKRAINE 
Purpose is to analyze the state social policy in Ukraine and to study foreign experience in this area, and, on the 

basis of research, to provide recommendations for improving the social area in Ukraine. 
Methodology of research. The theoretical and methodological base of scientific research made of national and 

foreign scholars on the analysis of social policy, official statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine, 
reports the NBU and European Central Bank. To ensure the authenticity and validity of the research results to the goal, 
the following methods have been used: induction and deduction – during theoretical generalizations and conclusions; 
analogy method – when comparing foreign experience of social policy; economics and statistics as methods of 
macroeconomic policy of Ukraine analyzing; retrospective analysis, which determines social policy; methods of system 
analysis and synthesis.  

Findings. The content and structure of the state social policy are revealed. The expediency of forming a system 

of social sphere for the realization of the tasks of social policy of Ukraine has been proved.  
Originality of the obtained results is in the complex theoretical and practical analysis of the system of social 

sphere of Ukraine. The content of social policy of the state in connection with systemic defects, shortcomings and 
priorities of the state policy of forming the system of social sphere of Ukraine is revealed. This allowed to generalize the 
structure of social policy: components, levels, methods, tools, levers. 

Practical value. The results of the study can be used by public authorities that professionally conduct social 

policy, the Ministry of Finance, the state statistical agencies. 
Kеу words: social policy, budget and fiscal policy, social activities, European social models. 
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Кальныцка М.А. ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
Цель – анализ государственной социальной политики в Украине и изучения зарубежного опыта в этой 

сфере, и, на основе исследования, предоставление рекомендаций по улучшению социальной сферы в Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись общенаучные и специфические методы 

познания. Теоретическую, методологическую и информационную основу проведения исследований составили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам анализа социальной политики, официальные 
статистические материалы Государственного комитета статистики Украины, отчеты НБУ и Европейского 
центрального банка. В целях обеспечения достоверности и обоснованности полученных результатов 

исследования, для решения поставленных задач использовались следующие методы: индукции и дедукции  при 

проведении теоретических обобщений, выводов; метод аналогий  при сравнении зарубежного опыта 

социальной политики; экономико-статистический метод  при анализе макроэкономической политики Украины; 
ретроспективный анализ, определяющий социальную политику; методы системного анализа и обобщения. 

Результаты. Раскрыто содержание и структуру социальной политики государства. Доказана 

целесообразность формирования системы социальной сферы для реализации задач социальной политики 
Украины. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном теоретическом и практическом анализе 

системы социальной сферы Украины. Раскрыто содержание социальной политики государства во взаимосвязи с 
системными недостатками и приоритетами государственной политики формирования системы социальной 
сферы Украины, что позволило обобщить структуру социальной политики: составляющие, уровне, методы, 
инструменты, рычаги. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы государственными 

органами, которие профессионально проводят социальную политику, Министерством финансов, 
Государственным статистическим органами. 

Ключевые слова: социальная политика, бюджетная и фискальная политика, социальная деятельность, 

европейские социальные модели. 
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СТРАТЕГІЯ “ВИЖИВАННЯ” – ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 
Постановка проблеми. Нинішній розвиток агарного сектору України свідчить, що 

функціонування дрібного підприємництва відбувається на базі особистих селянських господарств 
(ОСГ), які в умовах прояву деструктивних явищ в економіці України стали виробником більшості видів 
сільськогосподарської продукції та одним з основних джерел доходів сільських домогосподарств. Як 
відзначає О.В. Чаянов: «У грізний час, коли виявляться безсилими всі методи підприємництва, коли 
економічна криза і удари організованого противника змітатимуть наші складні підприємства, для нас 
можливий єдиний вірний шлях спасіння ...це шлях: перекласти тягар удару на плечі того Атланта, 
яким тримається так, у сутності, і все народне господарство нашої Батьківщини – на плечі селянського 
господарства. Ці плечі зможуть витримати усю тяжкість, якщо ... тільки захочуть підставити себе» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти функціонування селянських 
господарств, як елемента дрібнотоварного виробництва та сільської (земельної) общини, вивчали 
Дж. Скотт, К. Поланьї, Н. Макаров, К. Маркс, К. Каутський, М. Кондратьєв, В. Ленін, О. Чаянов, 
Г. Челенцев, Т. Шанін та ін. Враховуючи важливість вирішення досліджуваної проблеми, вирішено 
продовжити її вивчення, зокрема здійснити повноцінне обґрунтування стратегії виживання особистих 
селянських господарств як основи їх функціонування. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
щодо обґрунтування стратегії “виживання” як основи функціонування особистих селянських 
господарств. 

                                                 
1 Науковий керівник: Свиноус І.В. – д.е.н., професор  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на негативну критику щодо 
неефективності виробництва сільськогосподарської продукції, дана категорія сільськогосподарських 
товаровиробників протягом тривалого часу виконувала роль гаранта соціальної стабільності в 
сільській місцевості.  

Проте, як свідчать дослідження ОСГ виробили сільськогосподарської продукції у 2016 р. в 
постійних цінах 2010 р. на 100 га сільськогосподарських угідь 728,6 тис грн, сільськогосподарські 
підприємства різних форм господарювання – 706,2 тис грн, що на 31,7 % більше. Характерно, що такі 
обсяги виробництва забезпечуються в ОСГ за значно нижчого рівня державної підтримки [2].  

Враховуючи сучасний стан розвитку ОСГ, необхідно зосередити увагу на наявності основних 
рис парцелярних господарств, а саме: обмежена площа сільськогосподарських угідь, примітивні 
засоби праці, орієнтація на самозабезпечення передусім членів сільського домогосподарства, 
використання ручної праці та поділ праці.  

Невелика за розміром присадибна ділянка робить практично невигідним використання багатьох 
видів сільськогосподарських машин, які нині широко залучаються на приватних фермах Західної 
Європи та Північної Америки. Високий ступінь залежності від ручної праці означає, що сьогодні 
власники ОСГ в Україні знаходяться на тому ж рівні, на якому знаходилися фермери Західної Європи 
та США на початку ХХ ст.  

На відміну від парцелярних господарств, ОСГ характерний статевий поділ праці. Проте основні 
функції по веденню ОСГ виконують жінки. Ця обставина пояснюється тим, що більшість чоловіків 
зайняті у суспільному виробництві, отже вона помітно відрізняє сучасні сільські домогосподарства від 
тих, які охарактеризовано в сімейно-трудовій теорії.  

Проблему розподілу часу жінок між домашньою працею, оплачуваною зайнятістю на ринку праці 
та неоплачуваною працею, до якої належить і робота на земельній ділянці, досліджували 
американські вчені Д. Майнерс і Ж. Олсон [3]. Їхні дослідження показали, що на час, витрачений на 
домашні справи, не впливає ні тип населеного пункту, ні факт ведення сільськогосподарської 
діяльності. Робота на присадибній ділянці є альтернативою ринковій зайнятості. Пріоритетність 
оплачуваної зайнятості порівняно з іншими видами роботи виявляється при тестуванні моделі 
мультиномінальної регресії, яка показала, що збільшення годин зайнятості на оплачуваній роботі 
призводить до зниження часу, присвяченому домашній праці та неоплачуваній зайнятості. Однак 
витрати часу сільських жінок на виробництво сільськогосподарської продукції в домогосподарстві не 
впливає на зайнятість в домашньому господарстві  

Водночас домогосподарства, які складаються з поодиноких чоловіків або жінок, не можуть 
досягти того рівня виробництва, яке характерно для інших типів сімей, що мають в своїй основі 
подружню пару.  

Кожний додатковий член сім’ї робить свій внесок у посилення виробничих функцій сільського 
домогосподарства, чи навпаки. З цієї причини віковий склад сільських родин є вирішальним 
елементом при визначенні існуючого й потенційного рівнів домашнього сільськогосподарського 
виробництва і розглядається нами як людський капітал.  

Вважаємо, що в перехідний період до ринку організація праці в багатьох сільських 
домогосподарствах нашої країни почала нагадувати малий бізнес в США, який отримав назву «етнічне 
підприємництво». «У цьому типі господарських відносин позаекономічні чинники та взаємні 
зобов’язання породжують «моральне єднання», яке дозволяє членам господарства виконувати важку 
багатогодинну працю без появи міркувань про «експлуатації», які характерні у разі використання 
найманої праці». 

Кооперація праці в сільському домогосподарстві, що ґрунтується на її поділі, передбачає 
прийняття всіма членами сім’ї принципу еквівалентності реалізованих в ній обмінів, які базуються 
насамперед на його нееквівалентності, оскільки в основі їх лежать моральні принципи співіснування 
сільського співтовариства. “До тих пір, доки основна маса нашого селянського населення перебуває в 
такому стані, коли мова йде не про заощадження, а про можливість добути хліб насущний….. У такому 
стані тільки общинне господарство може захистити селянина від убогості й бездомності, або в самій 
убогості – віддалити небезпеку голодної смерті” [4]. 

Враховуючи важливість для сільської родини можливості самозабезпечення продуктами 
харчування з власного господарства, розширення його розмірів при використанні ручних засобів 
виробництва, нині збільшилася кількість осіб, які залучаються до роботи в особистих господарствах 
селян. В цьому випадку простежується традиційний обмін продуктами і промисловими товарами між 
міськими та сільськими сім’ями. За відповідями респондентів практично до кожної п’ятої сім’ї навесні 
та восени приїжджають родичі з міст для допомоги у проведенні найбільш трудомістких сезонних 
сільськогосподарських робіт: підготовка ґрунту до посіву, посадка та збирання овочів, закладання 
врожаю на зиму. Зазвичай міські родичі забирають частину врожаю собі, привозячи взамін ліки, одяг, 
взуття.  

Як свідчать дослідження вітчизняних науковців, основними рисами стратегії виживання 
сільських домогосподарств шляхом ведення особистого селянського господарства є: 
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самоексплуатація членів сільського домогосподарства, у тому числі й дітей; виробництво 
сільськогосподарської продукції з метою задоволення власних потреб у продуктах харчування; 
натуральний спосіб багатогалузевого ведення господарства як чинник протистояння інфляційним 
процесам, диспаритету цін і нестачі коштів у сільського населення; використання найпростіших 
засобів праці; наявність неформальних зв’язків між членами сільської громади під час виробництва і 
розподілу виробленої продукції в ОСГ; в умовах економічних негараздів, воно є основною сферою 
зайнятості; сфера вторинної зайнятості в умовах економічної стабільності; просте відтворення 
виробництва: наявність мінімальних зв’язків із державою; відсутність інфраструктури села; 
інвестування коштів лише в оборотні засоби виробництва [5]. 

Економіка особистого селянського господарства володіє високим ступенем саморегуляції, як 
елемент саморозвиваючої господарської структури не вимагає великих інвестиційних витрат держави. 

Згідно із сучасними концепціями, неформальний сектор економіки є закономірним елементом 
генезису масових, народних форм підприємництва. При цьому неформальне, неконтрольоване 
виробництво відігравало роль додаткового сектора, нерозривно пов’язаного з офіційним. Фактично в 
умовах низького рівня заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах мати право 
додаткового доходу в домашньому господарстві забезпечувало відтворення робочої сили для 
великотоварного виробництва. 

Поведінка населення в ОСГ певним чином впливає на економіку. По-перше, в цій сфері 
виробляється частина суспільного багатства країни. По-друге, для деяких груп населення вона дає 
можливість істотно поліпшити їхнє соціально-економічне становище шляхом збільшення сукупних 
доходів сім’ї, рівня споживання продуктів харчування і т. д. По-третє, частина населення водночас 
зайнята в суспільному виробництві й особистому підсобному господарстві, у зв’язку з чим виникає 
проблема розподілу між ними ресурсів праці, часу і життєвих сил. 

Одним з основоположників аналізу особливостей економічної поведінки сільського населення 
був засновник організаційно-виробничої школи О.В. Чаянов. У результаті багаторічного дослідження 
господарських практик сільських громад початку XX ст. йому вдалося виділити кілька якостей 
селянського домогосподарства, щоб вижити практично в будь-якій економічній ситуації, що знайшло 
відображення в теорії “трудоспоживчого балансу”. Згідно з нею, сільське домогосподарство збільшує 
або зменшує самоексплуатацію залежно від співвідношення споживачів продовольчих продуктів і 
працівників. “При інших рівних умовах селянський працівник, який стимулюється до роботи потребами 
своєї сім’ї, розвиває тим більшу енергію, чим сильніше тиск цих потреб”. Таким чином, сімейне 
селянське господарство розглядається як єдність селянської власності, виробництва, споживання, 
біологічного та соціального відтворення. У прагненні задовольнити споживчі запити сім’ї в умовах, які 
є неприйнятними для підприємства, О.В. Чаянов вбачав причину життєстійкості селянського 
господарства [6]. 

Основні ідеї його теорії стратегій виживання і способів життєдіяльності сільських 
домогосподарств виявилися актуальними і сучасними. В умовах спаду виробництва і масових 
банкрутств великих сільськогосподарських підприємств сільській родині допомагають вижити і 
підтримати свій матеріальний рівень, що знижується такі родові якості селянства, як уміння працювати 
на землі, здоровий консерватизм, почуття відповідальності за сім’ю, використання можливостей 
родинної та сусідської взаємодопомоги. Селянське сімейне господарство, застосовуючи простий 
інвентар і працю членів сім’ї, працює для задоволення власних споживчих потреб, його економічна 
діяльність тісно переплітається з відносинами в родині. Основними характеристиками сучасної 
сільської економіки є сімейна, а не наймана праця, взаємна підтримка і кредитування, засновані на 
довірі та спорідненості. Сімейний поділ праці, споживчі потреби сім’ї породжують специфічні стратегії 
виживання і використання різноманітних ресурсів. 

Суб’єктом економічної поведінки в досліджуваній сфері є сім’я. Вона однорідна за умовами 
ведення особистого господарства, в родині виробляються єдині плани щодо його змісту. Вони мають 
різні цільові установки і плани щодо особистого господарства, використовують різні методи 
досягнення оптимальних умов його ведення. 

Існують дві основні причини, які зумовлюють характер економічної поведінки сільського 
населення в ОСГ: різноманітність потреб і можливостей сімей, а також неоднакові умови ведення 
цього господарства. 

Очевидно, що на прийняття рішення сільського домогосподарства впливає сукупність внутрішніх 
і зовнішніх факторів, які варто розглянути детальніше [7]. 

Зовнішні умови, які є першопричиною розуміння економічної поведінки власників особистих 
господарств являють собою складну багаторівневу систему, окремі елементи якої діють з різною 
силою, причому не тільки прямо, але і побічно, іноді – через ряд проміжних ланок. 

Підставою для аналізу економічної поведінки сімей в ОСГ можуть бути способи його ведення. 
Річ у тому, що діяльність, пов’язана з виробництвом і реалізацією продуктів у цьому господарстві, а 
також зі створенням нормальних умов його функціонування може здійснюватися різними шляхами та 
способами: власними силами сім’ї, за допомогою родичів, інтеграцією із сільськогосподарським 
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підприємством, з використанням послуг споживкооперації і приватних осіб. Вибір певного способу є 
важливою характеристикою поведінки сільських сімей. 

З нашого погляду, найбільш важливим зовнішнім фактором є взаємодія із 
сільгосппідприємствами, що є основою для виживання ОСГ. Відносини з ними можуть набувати різної 
форми залежно від їх технічного та фінансового стану. Варто проаналізувати схему О.П. Фадєєвої, яка 
виділила три основні моделі взаємодії ОСГ із сільгосппідприємствами [8]. 

Перша модель – “паразитичний симбіоз”, коли підприємство є збитковим і не здатне 
виплачувати заробітну плату своїм працівникам. Унаслідок цього працівників не цікавлять заробітки на 
підприємстві, вони спеціалізуються на використанні ресурсів господарства для власних потреб у 
межах 20–30 %. При переході в особистий сектор менше 20 % ресурсів ОСГ не виживає, перерозподіл 
понад 30 % веде до руйнування сільського господарства. Залежність результатів ОСГ багато в чому 
визначається його формальною зайнятістю. Як зазначає О.М. Шпичак, зменшення виробництва в ОСГ 
на одиницю площі у 2008 р. проти 1990 р. відбулося не лише за рахунок (екстенсивності) зростання 
площ землекористування, а й через позбавлення використання ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств, які функціонували на той час (використання техніки, безоплатна і 
оплатна видача зерна, палива, кормів тощо). Таку ситуацію через землемісткість пояснює методика 
академіка НААН О.М. Шпичака, за якою можна визначити обсяги “залучення” із колишніх колгоспів і 
радгоспів різних видів ресурсів через формальні та неформальні зв’язки. У нинішніх умовах до ОСГ 
додаткові ресурси можуть надходити у вигляді натуральної форми розрахунків по оплаті праці та 
орендної плати. Незважаючи на те, що товарність таких ОСГ висока, ця ситуація не дає їм можливості 
розвиватися і залишає на рівні виживання, на рівні забезпечення прожиткового мінімуму, тому що 
коштів для розширення виробництва у них не вистачає [9]. 

Друга модель – “паритетний симбіоз”, тобто формування свого роду контрактних відносин 
(необов’язково формальних) між підприємством та ОСГ, а згодом їх спеціалізацію з порівняльною 
ефективністю виробництва різних видів продукції. Тут зв’язок між формальною і неформальною 
зайнятістю зберігається, але помітно слабшає. Взаєморозрахунки між підприємством та ОСГ 
здійснюються на основі своєрідних трансфертних цін (зазвичай вони нижче ринкових) і співвідношень 
натурального обміну. При цьому сільгосппідприємство бере на себе функцію збуту продукції й 
організацію її переробки. Таким чином, ОСГ отримує гарантований збут продукції, що веде до 
підвищення стимулів для розширення виробництва. 

У третій моделі, яка має назву “нова корпоративна модель”, сільгосппідприємство зберігає свою 
спеціалізацію, а також можливість виплачувати заробітну плату працівникам. Існує контроль за 
збереженням майна, виробничі відносини побудовані на контрактній системі. У таких умовах сімейний 
сектор розглядається як конкурент у боротьбі за ресурси, запроваджуючи обмеження на обсяг 
виділення кормів і техніки в рахунок заробітної плати. Таким чином, у цій моделі ОСГ втрачає своє 
значення як основне джерело сімейного доходу, першопричинами є високі ціни на ресурси і стабільна, 
хоча й досить низька, зарплата працівників у сільськогосподарському підприємстві. 

Проведений нами аналіз показав, що економічна стійкість ОСГ визначається відсутністю 
конкуренції з боку великих сільськогосподарських підприємств через різну спеціалізацію виробництва. 

Істотно впливають на формування економічної поведінки населення соціально-економічні 
характеристики сімей, насамперед через потреби та рівень їх задоволення. Потреби сім’ї залежать від 
кількісного і соціально-демографічного складу, рівня освіти її членів, їхніх моральних установок. 

Виділено чотири типи поведінки в цій сфері: активна, поміркована (нейтральна), пасивна і 
негативна. 

Перший (активний) тип поведінки характеризується веденням великих особистих господарств із 
високим рівнем товарності та прибутковості. До неї ми віднесли 10–15% домогосподарств, які ведуть 
товарне виробництво і реалізують у повсякденній життєдіяльності стратегію добровільної активної 
адаптації. Для них характерно те, що економічна діяльність їхніх господарств має ринковий характер, 
є основним джерелом доходу і від 50 до 70% формує бюджет сім’ї, крім того вони одержують доходи 
від продажу власної сільськогосподарської продукції. За своєю суттю такі домогосподарства є 
сімейними міні-фермами, без оформлення юридичної особи. У господарствах цієї категорії утримують 
3–4 корови, до 20 одиниць свинопоголів’я; приблизно 70% виробленої ними продукції йде на продаж, 
інше – на сімейне споживання та обмін. Для них характерні орієнтація на розширення господарської 
діяльності, одержання прибутку, спеціалізація на виробництві одного виду продукту, налагоджена 
система збуту. Для розвитку своєї виробничої діяльності вони можуть брати кредити, кооперуватися з 
такими ж економічно активними сім’ями. За своїм демографічним складом – це в основному повні сім’ї 
з дорослими дітьми й іншими родичами. Такі родини, по суті, є “донорами”, опорою для значної 
кількості родинних і дружніх сімей. 

Для цієї групи характерна не “стратегія виживання”, а “стратегія розвитку”, активна економічна 
діяльність, інвестиції у власне виробництво й підвищення рівня життя. Використовуючи нові економічні 
умови та можливості. вони реалізують свій потенціал, прагнуть освоїти сучасні господарські практики. 
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Другий (нейтральний) тип поведінки передбачає помірковане ставлення до особистого 
господарства. Сім’ї цієї групи, зважаючи на об’єктивну потребу, ведуть господарство у розмірах, які 
задовольняють їхні власні потреби.  

Життєдіяльність і моделі економічної адаптації у другій групі домогосподарств слід розглядати в 
категоріях не тільки ринкової, але і сімейної неформальної економіки, для якої характерно 
використання і змішування всіх видів ресурсів. “Неформальна економіка вбирає в себе ряд певних 
видів діяльності, які не орієнтовані на автоматичне отримання прибутку, і відбуваються не стільки 
заради досягнення заздалегідь намічених цілей, скільки для підтримки нормальних заходів 
стабільності, виживання, благополуччя і відтворення” [10]. Для цієї групи, що становить 35–40% 
домогосподарств, характерний розвиток дрібнотоварного виробництва, доходи від реалізації продукції 
ОСГ формують бюджет сім’ї тільки на 20–40%. Ця група сімей у своїй економічній стратегії 
життєдіяльності поєднує функції господарства підприємницького типу, традиційного селянського 
господарства та зайнятості у ролі найманих робітників. 

Для третього типу характерне негативне ставлення до підсобного господарства. Його ведення 
сім’ями даної групи носить вимушений характер, а розміри такого господарства – мінімальні. 
Ставлення до ОСГ значною мірою визначає форми економічної поведінки в даній сфері, але не є 
індикатором, що безпосередньо характеризує типи економічної поведінки.  

Вони становлять близько 30% домогосподарств, які складаються з літніх подружніх пар 
пенсіонерів або неповних сімей. Продуктивність їхнього господарства достатньо низька, частка 
грошових надходжень у бюджет сім’ї від продажу власної продукції не перевищує 20%. Ця категорія 
сімей демонструє життєдіяльність домогосподарства переважно натурально-споживчого типу, що 
працює для самозабезпечення сім’ї основними продуктами харчування. Як правило, члени такого 
домогосподарства, з огляду на похилий вік, стан здоров’я або відсутність чоловіків у родині, не мають 
можливості розширювати виробництво. Більшою мірою, ніж у попередній групі ці домогосподарства 
сильніше включені в традиційну для села мережу неформальної спорідненої і дружньої підтримки. 
Для цієї групи сімей досить поширеними є орендні відносини. Літні люди не в змозі вручну обробити 
земельну ділянку поблизу будинку, тому віддають її сусідам і родичам в оренду за частину врожаю.  

Таким чином, ця група сільських домогосподарств, зберігши багатовікові норми общинності й 
поведінки традиційної сім’ї, виживає сьогодні багато в чому саме завдяки цій соціальній силі. 
Охарактеризована категорія господарств демонструє стратегію повсякденного виживання, 
збереження певного рівня життєзабезпечення сім’ї, який найчастіше складається з традиційних 
дрібниць сільського укладу життя. 

Четвертий тип – негативний, властивий 15–17% домогосподарств. Склад цих домогосподарств 
різнорідний, велика частина складається з одиноких пенсіонерів, менша – близько 5% “люмпенів”. 
Щодо економічних характеристик їхніх домогосподарств можна відзначити повну відсутність 
товарності та мінімальний рівень самозабезпечення. Самотні пенсіонери часто не в змозі вести навіть 
обмежене селянське господарство і так само, як і в попередньому випадку, практикують здачу в 
оренду своєї власності. Джерелом грошових надходжень таких господарств є пенсії, а натуральних – 
допомога сусідів і родичів. Що стосується групи люмпенів, то вони після втрати звичного статусу 
зайняли пасивну позицію та демонструють деструктивні форми поведінки. 

Виділені нами типи адаптаційного поведінки відображають основні форми і способи економічної 
адаптації сільського населення. Неоднаковість появи “нових” бідних, соціально-психологічна 
нестійкість, пов’язані з трансформацією колишнього укладу селянського життя, вимагають проведення 
достатньо гнучкої багаторівневої соціально-економічної політики на селі, що включає виробничі, 
демографічні, духовні та соціокультурні фактори. 

Отже, до основних особливостей економічної поведінки сільських домогосподарств належать: 
перетворення з підсобного у головне джерело доходів і, водночас, у сільськогосподарське 
виробництво для виживання; ведення ОСГ є вагомим фактором зайнятості сільського населення; 
надання істотного впливу на функціонування аграрного сектору країни; залежність розвитку 
господарств населення від розвитку інфраструктури; пряма залежність від стану економіки в цілому, а 
також політики держави у сфері фінансів і кредитування, податків, цін, зовнішньоекономічної 
діяльності та ін. 

Висновки з проведеного дослідження. Сучасне особисте господарство зберегло більшість 
рис, характерних для трудового селянського господарства. Закономірності їх функціонування 
ідентичні, в них діє той самий мотиваційний механізм. Однак значні зміни в суспільному житті, які 
сталися протягом майже століття, змінили як економічне середовище, так і внутрішню структуру цього 
типу господарств.  

За неоднозначності підходів щодо функціонування ОСГ можемо констатувати, що в їх основі 
лежить сукупність елементів економічних теорій, які характеризують функціонування цієї форми 
господарювання в умовах прояву деструктивних явищ в економіці країни, що ґрунтується на таких 
засадах: вимушена необхідність задоволення власних потреб у продуктах харчування внаслідок 
низької купівельної спроможності населення, незважаючи на рівень економічної ефективності 
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виробництва в домогосподарстві; мінімальна залежність економіки ОСГ від ринку через 
багатогалузеве натуральне виробництво, що знівельовує інфляційні процеси; переважання ручної 
праці, внаслідок чого втрачається вплив диспаритету цін; компактність розташування присадибних 
ділянок і тваринницьких приміщень власників цих господарств; ОСГ у період масового безробіття стає 
одним із важливих місць трудової активності працездатного населення. 
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Іщенко А.В. СТРАТЕГІЯ “ВИЖИВАННЯ” – ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ 

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень щодо обґрунтування стратегії “виживання” як 

основи функціонування особистих селянських господарств. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, 

зокрема: метод теоретичного узагальнення застосовано при здійсненні критичного аналізу результатів 
досліджень вітчизняних і зарубіжних учених стосовно обґрунтування стратегії “виживання”; монографічний метод 
застосовано при узагальненні результатів дослідження діяльності особистих селянських господарств. 

Результати. Обґрунтовано методологічну основу функціонування особистих селянських господарств в 

аграрному секторі України, в основі якої знаходиться стратегія “стійкості” для більшості ОСГ, що базується на 
використанні найпростіших засобів праці, ручної праці членів домогосподарства та виробництва органічної 
продукції з метою першочергового задоволення в продуктах безпечного харчування. 

Наукова новизна. Обґрунтовано стратегію “стійкості” категорії “особисте селянське господарство” в 

Україні, яка базується на необхідності задоволення життєво важливих потреб для членів власного 
домогосподарства та його родини незалежно від рівня економічної ефективності виробництва, застосуванні 
нескладних засобів виробництва, ручній праці, багатогалузевості, що значною мірою знівельовує негативний 
вплив деструктивних явищ в соціально-економічному розвитку країни (інфляційні процеси, диспаритет цін, 
відсутність належної державної підтримки тощо). 

Практична значущість. Встановлено, що до основних особливостей економічної поведінки сільських 

домогосподарств належать: перетворення з підсобного у головне джерело доходів і, водночас, у 
сільськогосподарське виробництво для виживання; ведення ОСГ є вагомим фактором зайнятості сільського 
населення; надання істотного впливу на функціонування аграрного сектору країни; залежність розвитку 
господарств населення від розвитку інфраструктури; пряма залежність від стану економіки в цілому, а також 
політики держави у сфері фінансів і кредитування, податків, цін, зовнішньоекономічної діяльності та ін. 

Ключові слова: особисте селянське господарство, стратегія “виживання”, домогосподарство, сільське 

співтовариство. 
 
Ishchenko A.V. THE STRATEGY OF “SURVIVAL” IS THE BASIS OF THE FUNCTIONING OF PERSONAL 

PEASANT FARMS 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions on the substantiation 

of the strategy of “survival” as the basis of the functioning of personal peasant farms. 
Methodology of research. General scientific and special methods were used in the course of the research, in 

particular: the method of theoretical generalization was applied in carrying out a critical analysis of the results of 
researches of domestic and foreign scientists regarding the substantiation of the strategy of “survival”; the monographic 
method is used in summarizing the results of the research of the activity of personal peasant farms. 

Findings. The methodological basis of the functioning of private peasant farms in the agrarian sector of Ukraine 

is substantiated, which is based on the strategy of “sustainability” for the majority of PPF, based on the use of the 
simplest means of labor, manual labor of household members and the production of organic products for the primary 
consideration in safe food products. 

Scientific novelty. The strategy of “sustainability” of the category “personal peasant farm” in Ukraine is 

substantiated, which is based on the need to meet the vital needs of members of their household and their families, 
regardless of the level of economic efficiency of production, the use of simple means of production, manual labor, multi-
sectoral activities, which largely dampen negative influence of destructive phenomena in the country’s social and 
economic development (inflation processes, price disparity, lack of proper state support, etc.). 

Practical value. It is established that the main features of economic behavior of rural households include: 

transformation from a subsidiary into the main source of income and, at the same time, agricultural production for 
survival; PPF is a significant factor in the employment of the rural population; providing a significant impact on the 
functioning of the agricultural sector of the country; dependence of development of households on infrastructure 
development; direct dependence on the state of the economy as a whole, as well as state policy in the field of finance 
and credit, taxes, prices, foreign trade activities, etc. 

Key words: personal peasant farm, strategy of “survival”, household, rural community. 

 
Ищенко А.В. СТРАТЕГИЯ «ВЫЖИВАНИЯ» – ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений по обоснованию стратегии «выживания» 

как основы функционирования личных крестьянских хозяйств. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: метод теоретического обобщения использовался при осуществлении критического анализа 
результатов исследований отечественных и зарубежных ученых относительно обоснования стратегии 
«выживания»; монографический метод применен при обобщении результатов исследования деятельности 
личных крестьянских хозяйств. 

Результаты. Обосновано методологическую основу функционирования личных крестьянских хозяйств в 

аграрном секторе Украины, в основе которой находится стратегия “устойчивости” для большинства ЛКХ, 
основанная на использовании простейших средств труда, ручного труда членов домохозяйства и производства с 
целью первоочередного удовлетворения в продуктах питания 

Научная новизна. Обоснована стратегия “устойчивости” категории “личное крестьянское хозяйство” в 

Украине, которая базируется на необходимости удовлетворения жизненно важных потребностей для членов 
собственного домохозяйства и его семьи независимо от уровня экономической эффективности производства, 
применении несложных средств производства, ручной работы, многоотраслевого производство, что в 
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значительной мере уменьшает негативное влияние деструктивных явлений в социально-экономическом 
развитии страны (инфляционные процессы, диспаритет цен, отсутствие должной государственной поддержки и 
т.д.). 

Практическая значимость. Установлено, что к основным особенностям экономического поведения 

сельских домохозяйств относятся: превращение из подсобного в главный источник доходов и одновременно в 
сельскохозяйственное производство для выживания; ведения ЛКХ является весомым фактором занятости 
сельского населения; предоставление существенного влияния на функционирование аграрного сектора страны; 
зависимость развития хозяйств населения от развития инфраструктуры; прямая зависимость от состояния 
экономики в целом, а также политики государства в сфере финансов и кредитования, налогов, цен, 
внешнеэкономической деятельности и др. 

Ключевые слова: личное крестьянское хозяйство, стратегия «выживания», домохозяйство, сельское 

сообщество. 
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УДОСКОНАЛЕНА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА 
РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ 
ВИСОКОЯКІСНОГО ТЮТЮНУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНЕ 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Ресурсоощадна технологія вирощування високоякісного тютюну – це 
об’єднання всіх елементів науково-обґрунтованих прийомів вирощування нових сортів тютюну 
української селекції, що мають суттєві переваги за біологічними та господарсько-цінними ознаками 
над іншими сортами (стійкість до хвороб та шкідників, стресових погодних умов, висока урожайність і 
якість сировини) [1]. 

Для підвищення рівня конкурентності тютюнництва важливе значення має впровадження у 
виробництво стійких до хвороб і шкідників сортів тютюну (Тернопільський перспективний, Галицький 
оригінальний, Берлей 46), удосконалення практики застосування пестицидів в розсадний і польовий 
періоди вирощування тютюну в умовах Придністров’я України, вмілого поєднання агротехнічних 
прийомів і тактики застосування нових стимуляторів росту рослин та ефективніших інсектицидів [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу вдосконаленої ресурсоощадної технології 
вирощування тютюну сортів української селекції складають розробки наукових співробітників 
Української дослідної станції тютюнництва, основною метою яких є вивчення комплексу агротехнічних 
ресурсоощадних заходів для підвищення стійкості рослин тютюну до несприятливих факторів 
середовища, як умови одержання тютюнової сировини високої технічної та технологічної якості в 
агрокліматичних умовах Придністров’я України [1; 3]. 

В Україні найбільш значні дослідження з визначення стійкості сортів і гібридів тютюну до хвороб 
проведені вченими Української дослідної станції тютюнництва Ю.Ф. Саричевим та І.М. Пащенко [4; 5]. 
Позитивно оцінюючи результати останніх досліджень і публікацій, встановлено доцільність 
продовження вивчення поставленої проблеми, зокрема питань екологічно безпечної ресурсоощадної 
технології вирощування високоякісного тютюну, що підтверджує актуальність теми статті. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вдосконалення розробленої екологічно безпечної 
ресурсоощадної технології вирощування високоякісного тютюну та її економічна оцінка.  

Об’єктом дослідження є тютюн, збудники найпоширеніших хвороб та небезпечних шкідників 
тютюну, злакові бур’яни, стимулятор росту Мегафол, протизлаковиий гербіцид Фюзілад Форте, 
інсектицид Конфідор Максі, сорти тютюну селекції Української дослідної станції тютюнництва. 

Основним завданням досліджень було вивчення нових агротехнічних заходів, які дозволяють 
збільшити рентабельність виробництва тютюнової сировини сортів української селекції в 
агрокліматичних умовах Придністров’я України.  

Матеріалом дослідження при економічній оцінці технології, що включає операції із 
застосуванням нових піддослідних пестицидів слугували технологічні карти на вирощування тютюну, 
розроблені науковими співробітниками науково-технологічного відділу тютюнництва ТДСГДС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування стимулятора росту Мегафол, 
протизлакового гербіциду Фюзілад Форте, інсектициду Конфідор Максі є важливими елементами 
екологічно безпечної ресурсоощадної технології вирощування високоякісного тютюну. Ефективність 
застосування цих препаратів у посадках тютюну вивчалася протягом 2014-2015 років в полі наукової 
сівозміни науково-технологічного відділу тютюнництва. 
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Зведені дані досліджень за 2014-2015 роки (табл. 1) свідчать, що препарат Мегафол позитивно 
впливає на динаміку росту тютюну сорту Берлей 46, оптимальною дозою його внесення є 5,0 л/га 
(перше обприскування проведено через 10 днів після садіння з нормою внесення 2 л/га, друге 
обприскування проведено через 25 днів після садіння з нормою внесення 3 л/га). 

Таблиця 1 
Вплив стимулятора росту Мегафол на врожай та якість тютюну сорту Берлей 46 (середнє 

за 2014–2015 роки) 
 

№ 
п/п 

Варіанти досліду 
Висота рослин 

в кінці 
вегетації, см 

Площа листової 
пластинки, см² Урожай- 

ність, ц/га 

Вихід 
(І+ІІ), 

товарних 
сортів, % 

довжина ширина 

1. Контроль (без обприскування) 98 36 23 13,4 78 

2. Мегафол* 124 45 28 18,7 86 

* доза внесення 5 л/га. 
Джерело: дані заключних наукових звітів науково-технологічного відділу тютюнництва ТДСГДС за 

2014-2015 рр. 

 
Як свідчать біометричні виміри, збільшилася висота рослин на 26 см у порівнянні з контрольним 

варіантом, досягнувши 124 см, також значно зросла площа листової пластини: на 9 см збільшились 
довжина і на 5 см – ширина. Урожайність в цьому випадку підвищилась на 5,3 ц/га сухого листя і 
становила 18,7 ц/га проти 13,4 ц/га в контрольному варіанті, на 8% покращилась якість тютюнової 
сировини і вихід вищих товарних сортів становив 86%. 

Запаси насіння бур’янів в орному шарі ґрунту дуже великі, тому агротехнічні заходи (лущення 
стерні, зяблева оранка, трьохразовий міжрядний обробіток та ручні прополювання) не завжди 
забезпечують чистоту тютюнових посадок, особливо на перших фазах росту рослин тютюну. За 
рівнем шкодочинності перше місце посідають злакові бур’яни (пирій повзучий, вівсюг, куряче просо та 
ін.), їх необхідно знищувати з моменту сходів, не допускаючи укорінення та розвитку. Для ефективної 
боротьби з ними доводиться застосовувати системні протизлакові гербіциди [6; 7]. Найефективнішим 
представником цієї групи, як показали дослідження 2014-2015 років, є Фюзілад Форте 150 ЕС к.е., який 
поглинається листками бур’янів, розповсюджується по всій рослині, швидко нагромаджується в точках 
росту пагонів і кореневищ та призводить до загибелі рослини. Не токсичний для бджіл, безпечний для 
навколишнього середовища. Найефективніша його дія спостерігається в теплу погоду в період 
активного росту, коли однорічні бур’яни знаходяться у фазі 2-4 листків, а багаторічні мають висоту 15-
20 см. Вплив гербіциду спостерігається через 4-5 днів після застосування: рослини бур’яну поступово 
жовтіють, буріють і відмирають.  

Зведені дані досліджень за 2014-2015 роки показали (табл. 2), що використання цього 
препарату в дозі 1,5 л/га забезпечує 100% знищення злакових бур’янів у посадках тютюну та 
унеможливлює їх повторне проростання, внаслідок чого середня висота рослин на цьому варіанті 
становила 120 см (проти 31 см на контролі), відповідно площа листової пластини була в 2 рази 
більшою в порівнянні з контрольним варіантом (відповідно 44 см і 22 см).  

Таблиця 2 
Вплив протизлакових гербіцидів на забур’яненість тютюнових посадок, врожай та товарний 

асортимент тютюну сорту Берлей 46  
(середнє за 2014–2015 роки) 

 

№ 
п/ 
п 

Варіанти 
досліду (назва 

препарату) 

Загальна 
кількість 
злакових 
бур’янів, 

шт./м² 

Загибель 
бур’янів, 

% 

Висота 
рослин в 

кінці 
вегетації, 

см 

Розмір листової 
пластини (см) Врожай-

ність, 
ц/га 

Вихід 
(І+ІІ), 

товарних 
сортів,% 

довжина ширина 

1. Контроль 66 - 31 22 12 - - 

2. 
Пантера 
(еталон)* 

7 89 117 43 26 17,2 83 

3. 
Фюзілад 
Форте**  

5 92 120 44 28 17,8 83 

* доза внесення 1,5 л/га. 
** доза внесення 1,5 л/га. 
Джерело: дані заключних наукових звітів за 2014–2015 рр. науково-технологічного відділу 

тютюнництва ТДСГДС. 

 
Розроблення ресурсоощадної екологічно безпечної технології захисту тютюну від шкідливих 

організмів здійснювалась на основі застосування стійких і комплексно стійких сортів, скорочення 
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кількості хімічних обробок з подальшим переходом на безпестицидну технологію вирощування і 
захисту тютюну за умов регулювання розвитку хвороб і чисельності шкідників [8]. 

Зведені дані досліджень за 2014-2015 роки (табл. 3) свідчать, що застосування інсектициду 
Конфідор Максі проти тютюнового трипсу (переносника вірусу бронзовості томатів) дозволить 
збільшити урожайність на 1,6 ц/га та знизити ураженість бронзовістю томатів на 66,9%. Надійний 
захист тютюну в полі від ураження хворобою забезпечується при умові обробки розсади 
інсектицидами в парнику за 3 дні до висаджування рослин у поле і обприскуванні посадок 
інсектицидами через 7-10 днів після посадки [9]. 

Таблиця 3 
Технічна та економічна ефективність застосування хімічних обробок тютюну для захисту 

від ураження бронзовістю томатів сорту Берлей 46 (середнє за 2014–2015 роки) 
 

№ 
п/п 

Варіант досліду 
Ураженість хворобою, % Урожайність, 

сухе листя, ц/га 
Прибавка 
урожаю фактична зниження 

1. Без обробки – контроль 16,95 _ 12,1 - 

2. Бі-58  (новий) – еталон * 11,0 35,1 13,0 0,9 

3. Конфідор Максі ** 5,6 66,9 13,7 1,6 

* доза внесення 1,0 л/га. 
** доза внесення 0,15 л/га. 
Джерело: дані заключних наукових звітів за 2014–2015 рр. науково-технологічного відділу 

тютюнництва ТДСГДС. 

 
У 2014–2015 рр., з урахуванням щорічних змін в популяціях шкідливих організмів, ми визначили 

фітосанітарну ситуацію тютюнового агроценозу. Одержані результати дозволили розробити 
удосконалену екологічно безпечну ресурсоощадну технологію захисту тютюну від основних хвороб. 
При використанні технології захисту тютюну від шкідливих організмів нами передбачено одну обробку 
рослин у полі препаратом Бі-58 (новим) к.е. або Конфідор Максі і застосування інсектициду Актара, 
ВДГ в розсадниках, а також впровадження стійких і комплексно-стійких сортів тютюну – 
Тернопільський перспективний, Галицький оригінальний, Берлей 46. 

Важливими елементами удосконаленої екологічно безпечної ресурсоощадної технології 
вирощування тютюну є система захисту тютюну від шкідливих організмів, а також – застосування 
біопрепаратів і гербіцидів: 

– дотримання просторової ізоляції від минулорічних посадок тютюну не менше 0,5 км, сівозмін, 
кращих попередників, систем внесення добрив та обробітку ґрунту;  

– вирощування сортів тютюну стійких до хвороб та шкідників; 
– для профілактики бактеріальної рябухи своєчасне підчищення розсадних і 2-3 польових 

листків з подальшим своєчасним збиранням листя; 
– поливання 0,2 % суспензією фундазолу, з.п. (1 л/м

2
) поживної суміші в розсадниках після 

висівання насіння та при появі на розсаді перших ознак гнилей; 
– за три дні до висаджування розсади в поле – обробка 0,1-0,15 % розчином Бі-58 (новий) к.е., 

(1 л/м
2
) або 0,015 % розчином Конфідор Максі проти тютюнового трипсу; 
– перед висаджуванням розсади у відкритий ґрунт, за високої чисельності ґрунтових шкідників 

(личинки коваликів, пластинчастовусих, чорниші, капустянка, особливо підгризаючі совки (економічний 
поріг чисельності 0,5-1 екз. на 1 м

2 
)) корені розсади замочують в 0,2 % розчині інсектициду Актара, 

ВДГ, експозиція – 90–120 хвилин; 
– внесення протизлакового гербіциду Пантера 4%, к.е. – 1,5 л/га або Фюзілад Форте 150 ЕС, к.е. 

– 1,5 л/га через 8-10 днів після посадки; 
– оброблення плантацій після завершення посадки через 7-10 днів Бі-58 (новий), к.е. – 0,8–1 

л/га, Золоном, к.е. – 1,6–2 л/га, Конфідор Максі – 0,15 л/га; 
– внесення стимулятора росту Мегафол – 2 л/га через 12–15 днів після посадки;  
– повторне внесення стимулятора росту Мегафол – 3 л/га через 23–25 днів після посадки;  
– обприскування в разі заселення попелицею понад 10% рослин тютюну, насамперед в 

південних областях, Сумітіоном, к.е. – 1–1,4 л/га, Бі-58 (новий), к.е. – 0,8-1 л/га, Золоном, к.е. – 1,6-2 
л/га у крайових смугах на початку або всуціль поля за масового заселення попелицями, але за 
наявності 6-7 ентомофагів на рослину обробки недоцільні; 

– листя збирають через 20 днів після останньої хімічної обробки. Восени, після збирання листя, 
слід провести подрібнення і заорювання стебел тютюну, що зменшить запас вірофорного трипсу і 
збудників хвороб [9; 10]. 

В основу економічної оцінки покладено результати наукових досліджень 2014-2015 рр. з 
розроблення екологічно безпечної ресурсоощадної технології вирощування тютюну для тютюносіючої 
зони Придністров’я України, яка включає використання нових сортів тютюну української селекції, 
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стійких до хвороб та шкідників (в нашому випадку Берлей 46), застосування стимулятора росту 
Мегафол, гербіциду Фюзілад Форте та інсектициду Конфідор Максі [10]. 

Необхідно врахувати окремі зміни в показниках останніх результатів дослідження внаслідок 
інфляційних процесів, що відбулися в державі у 2015 р. з 01.09.2015 р. підвищився рівень мінімальної 
заробітної плати – з 1218 грн до 1378 грн, а також зросли ціни на товарно-матеріальні цінності. 
Розраховано загальну суму витрат виробництва у грошовому виразі в розрахунку на 1 гектар площі 
посадки та одиницю продукції (табл. 4). Для дослідження впливу витрат у технологічних процесах на 
економічну ефективність технологій проаналізовано їхню структуру. 

Таблиця 4 
Структура нормативної виробничої собівартості тютюнової сировини у 2015 році 

(загальноприйнята технологія, урожайність сухого листя 20 ц/га) 
 

 
Технологічний 

процес 

Витрати на заробітну плату та 
нарахування на фонд 

зарплати, грн./га 

Матері-
ально-
грошові 
витрати, 
грн./га 

 
Грошові витрати, всього, грн. 

заробіт-
на плата 

нарахув
ання 

36,3% 

 
всього 

 
на 1 га 

на 1 ц 
сухого 
листя 

% в струк-
турі 

Вирощування розсади 2845 1033 3878 1113 4991 250 10,7 

Обробіток ґрунту, внесення 
добрив 

66 24 90 1094 1184 59 2,5 

Садіння розсади 1879 682 2561 2382 4943 247 10,6 

Польовий догляд 1222 444 1666 994 2659 133 5,7 

Збирання 5346 1941 7287 2900 10187 509 21,8 

Післязбиральний обробіток 14574 5290 19864 381 20245 1012 43,3 

Первинна обробка 1664 604 2268 255 2523 126 5,4 

Всього: 27596 10018 37614 9119 46732 2336 100 

Джерело: розробка авторів 

 
Визначено, що у 2015 році нормативні грошові витрати на 1 гектар тютюну становили 46732 грн 

(при умові, що садіння тютюну і нанизування листя проводилось вручну), а собівартість 1 ц сухого 
листя тютюну дорівнює 2336 грн. Ціни, за якими тютюново-ферментаційний завод (ТФЗ) приймав 
тютюнову сировину (сухий лист) у 2015 році були такими (без податку на додану вартість): І та ІІ 
товарні сорти – 4500 грн/ц, ІІІ – 4000 грн/ц, ІV сорт – 3000 грн/ц. 

Як видно із таблиці 4, найбільшу питому вагу займають витрати на післязбиральний обробіток – 
43,3 %, разом з первинною обробкою ці витрати становлять 48,7 %. В структурі витрат вказаних 
технологічних процесів займають витрати на заробітну плату 42,6 %, нарахування на фонд заробітної 
плати – 15,5 %, на матеріальні витрати припадає тільки 0,9 %. Це найбільш трудоємні процеси при 
виробництві тютюну.  

З метою подальшого економічного обґрунтування удосконаленої екологічно безпечної 
ресурсоощадної технології виробництва високоякісного тютюну проведено вартісну оцінку нових 
пестицидів, що вивчались в наукових дослідженнях 2014-2015 років (табл. 5).  

Таблиця 5 
Оцінка технології із застосуванням пестицидів 

 

№ 
Назва досліджуваних хімічних 

препаратів, доза внесення 
Вартість досліджуваних хімічних 

препаратів, грн./га 
Середня врожайність 

(сухе листя), ц/га 

Технологія із застосуванням гербіцидів   

1. Пантера 1,5 л/га (контроль) 750 17,2 

2. Фюзілад Форте 1,5 л/га 744 17,8 

Технологія із застосуванням стимуляторів росту 

1. Без обприскування (контроль) - 13,4 

2. Мегафол 5 л/га 2150 18,7 

Технологія із застосуванням інсектицидів 

1. Без обприскування (контроль) - 12,1 

2. Бі-58 (новий) к.е. – еталон 1 л/га 183 13,0 

3. Конфідор Максі 0,15 л/га 168 13,7 

Джерело: розробка авторів 
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Як видно із даних таблиці 5, серед протизлакових гербіцидів найдешевшим виявися Фюзілад 
Форте, вартість гербіциду з розрахунку на 1 гектар дорівнює 744 грн, при цьому рівень врожайності 
тютюну найвищий – 15,8 ц/га. Серед досліджуваних стимуляторів росту найефективнішим є Мегафол 
– його вартість склала 2150 грн/га при найкращій врожайності – 16,7 ц/га. Інсектицид Конфідор Максі є 
ефективнішим препаратом в порівнянні з Бі-58 (новим) к.е., який достатньо вивчений і є еталоном.  

Проведено економічне обґрунтування ефективності застосування нових хімічних препаратів в 
наукових дослідженнях 2015 року (табл. 6). Як видно з приведених розрахунків, найвищу 
рентабельність 43,4% отримано в результаті застосування гербіциду Фюзілад Форте, при цьому 
собівартість 1 ц сухого тютюну дорівнює 2790 грн і є найнижчою, а прибуток з 1 гектара становить 
19118 грн.  

Таблиця 6 
Економічна ефективність досліджуваних пестицидів 

 в технології вирощування тютюну за 2015 рік 
 

№ 
п/п 

Назва препаратів 
Урожайні

сть, 
ц/га 

Собі- 
вар-

тість 1 
ц, грн. 

Всього 
витрат, 
грн./га 

Умовна 
виручка, 
грн./га 

Умовний 
прибуток, 

грн. /га 

Рента- 
бельні-
сть, % 

+, - до 
 конт-
ролю, 

 % 

Гербіциди 

1. Пантера (контроль) 15,3 2860 43758 61200 17442 39,8 - 

2. Фюзілад Форте 15,8 2790 44082 63200 19118 43,4 +3,6 

Стимулятори росту 

1. 
Контроль – без 
обприскування  

14,4 3039 43758 57600 13842 31,6 - 

2. Мегафол  16,7 2749 45908 66800 20892 45,5 +13,9 

Інсектициди 

1. 
Контроль – без 
обприскування  

11,1 3320 36852 44400 7548 20,5 - 

2. 
Бі-58 (новий) к.е. – 
еталон 

11,7 3170 37089 46800 9711 26,3 +5,8 

3. Конфідор Максі  11,9 3121 37136 47600 10464 28,2 +7,7 

Джерело: розробка авторів 

 
Серед досліджуваних стимуляторів росту найкращі показники ефективності виявились при 

внесенні Мегафолу: прибуток дорівнює 20892 грн/га, а рівень рентабельності – 45,5%.  
Через невисоку врожайність тютюну на піддослідних ділянках, на яких вивчався вплив 

інсектицидів, рівень рентабельності становить 26,3–28,2 %. Найкращий результат отримано при 
застосуванні інсектициду Конфідор Максі – рівень рентабельності дорівнює 27,5 %.  

Отже, за результатами використання в наукових дослідженнях 2014-2015 років 
найефективніших пестицидів: стимулятора росту Мегафолу, гербіциду Фюзілад Форте та інсектициду 
Конфідор Максі фактично збільшується сума витрат в технологічному процесі «Догляд за тютюном в 
полі» на суму 2343 грн за рахунок вартості препаратів та затрат на їх внесення. Додаткові витрати 
забезпечують виробнику тютюну прибуток в сумі 11642 грн/га, а саме: гербіцид Фюзілад Форте – 1676 
грн/га, стимулятор росту Мегафол – 7050 грн/га, Конфідор Максі – 2916 грн/га.  

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Розроблено рекомендації по застосуванню стимулятора росту Мегафол, протизлакового 

гербіциду Фюзілад Форте, інсектициду Конфідор Максі як ефективних засобів підвищення врожайності 
та якості тютюнової сировини нових сортів української селекції в умовах Придністров’я України. Їх 
використання значно підвищує рівень рентабельності процесу вирощування тютюнової сировини за 
рахунок підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища, 
значного зниження витрат на боротьбу із забур’яненістю тютюнових плантацій, збільшення 
врожайності та покращення технологічної якості тютюнової сировини. 

2. Обґрунтовано екологічно безпечну ресурсозберігаючу технологію захисту тютюну від 
шкідливих організмів за умов регулювання їх розвитку і чисельності: з впровадженням у виробництво 
стійких і комплексно стійких сортів тютюну української селекції скорочено кількість хімічних обробок в 
полі з трьох до однієї з подальшим переходом на безпестицидну технологію вирощування та захисту 
тютюну. 

3. Одержані результати проведеної економічної оцінки удосконаленої екологічно безпечної 
ресурсоощадної технології вирощування тютюну дають підставу зробити наступні висновки: 

а) застосування в технології нових перспективних сортів тютюну української селекції стійких до 
хвороб та шкідників дає можливість знизити витрати з розрахунку на 1 гектар посадок тютюну на 247 
грн; 
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б) використання стимулятора росту Мегафол (в оптимальній дозі 5,0 л/га) на тютюновому полі 
дає можливість отримати додатковий прибуток 7050 грн/га; 

в) внесення гербіциду Фюзілад Форте (в оптимальній дозі 1,5 л/га) сприяє зниженню витрат 
ручної праці та забезпечує отримання прибутку в сумі 1676 грн/га; 

в) обприскування тютюнових плантацій інсектицидом Конфідор Максі (доза внесення 0,150 л/га) 
гарантує отримання додаткового прибутку в сумі 2916 грн/га. 
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Бялковська Г.Д., Пащенко В.І. УДОСКОНАЛЕНА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА РЕСУРСООЩАДНА 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ТЮТЮНУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ. 
Мета. Вдосконалення розробленої екологічно безпечної ресурсоощадної технології вирощування 

високоякісного тютюну та її економічна оцінка.  
Методика дослідження. У роботі використовувались загальнонаукові методи: бібліографічний (вивчення і 

опрацювання наукових праць, що стосуються технології вирощування тютюну); агрономічний – для вивчення 
норм внесення піддослідних препаратів; економічний метод – при обробці результатів наукових досліджень за 
2014–2015 рр.; метод порівняльного аналізу – для оцінки економічної ефективності різних технологій 
вирощування тютюну. 

Результати. Вдосконалено екологічно безпечну ресурсоощадну технологію вирощування високоякісного 

тютюну та проведено її повну економічну оцінку. Розроблено рекомендації по застосуванню стимулятора росту 
Мегафол, протизлакового гербіциду Фюзілад Форте, інсектициду Конфідор Максі як ефективних засобів 
підвищення врожайності та якості тютюнової сировини нових сортів української селекції в умовах Придністров’я 
України. Їх використання значно підвищує рівень рентабельності процесу вирощування тютюнової сировини за 
рахунок підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища, значного зниження 
витрат на боротьбу із забур’яненістю тютюнових плантацій, збільшення врожайності та покращення технологічної 
якості тютюнової сировини. Обґрунтовано екологічно безпечну ресурсозберігаючу технологію захисту тютюну від 
шкідливих організмів за умов регулювання їх розвитку і чисельності: з впровадженням у виробництво стійких і 
комплексно стійких сортів тютюну української селекції скорочено кількість хімічних обробок в полі з трьох до 
однієї з подальшим переходом на безпестицидну технологію вирощування та захисту тютюну. 

Наукова новизна. Розроблено рекомендації по застосуванню стимулятора росту Мегафол, 

протизлакового гербіциду Фюзілад Форте, інсектициду Конфідор Максі як ефективних засобів підвищення 
врожайності та якості тютюнової сировини нових сортів української селекції в умовах Придністров’я України. 
Проведено економічне обґрунтування нових елементів технології. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню результативних та 

економічних показників тютюнництва. Їх можна використовувати в сільськогосподарських підприємствах 
Придністров’я України всіх організаційно-правових форм, що займаються вирощуванням тютюну. 

Ключові слова: тютюн, сорти, агротехніка, імунітет, хвороби, шкідники, стимулятори росту, гербіциди, 

інсектициди, собівартість, ціна, прибуток, рівень рентабельності, економічна ефективність.  
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Bialkovska H.D., Paschenko V.I. IMPROVED SAVING RESOURCES TECHNOLOGY OF GROWING OF HIGH 
QUALITY TOBACCO AND ITS ECONOMIC GROUNDING 

Purpose. The aim of the article is the improvement of the developed ecologically safe saving resources 

technology of growing of high-quality tobacco and its economic evaluation. 
Methodology of research. We used scientific methods: bibliographical (the study and treatment of scientific 

papers that relate to the technology of growing tobacco); аgronomy - application rates for the study of experimental 
drugs; economic method - in the processing of research results for the 2014 - 2015 years.; method of comparative 
analysis - to assess the cost-effectiveness of different technologies for growing tobacco. 

Findings. Improved ecologically safe saving resources technology of growing of high-grade tobacco and 

conducted a full economic evaluation. Recommendations on application of Megaphols growth stimulator, Fuzilаd Forte 
antifungal herbicide, Confidor Maxi insecticide as effective means of increasing the yield and quality of tobacco raw 
materials of new varieties of Ukrainian selection in the conditions of Pridnistrovya of Ukraine are developed. Their use 
greatly increases the profitability of the process of growing tobacco raw materials by increasing the resistance of plants 
to adverse environmental factors, a significant reduction in the cost of combating the saturation of tobacco plantations, 
increasing yields and improving the technological quality of tobacco raw materials. The ecologically safe resource-saving 
technology of protection of tobacco from harmful organisms under conditions of regulation of their development and 
number is grounded: with the introduction of the production of persistent and complex resistant varieties of tobacco of 
Ukrainian breeding, the number of chemical treatments in the field from three to one with a further transition to the safe-
cider technology of tobacco cultivation and protection has been reduced. 

Origsnality. In the process of research the followings results which have a scientific novelty are got: developed 

recommendation on application of growth promoter Megafol, anticereal herbicide Fuzilad Forte, insecticide Confidor Maxi 
as effective means of increasing the yield and quality of tobacco raw materials of new sorts of Ukrainian selection in the 
conditions of Pridnistrovya of Ukraine. The economic ground of new elements of technology is conducted. 

Practical value. The results of the study will increase the efficiency and economic indicators of tobacco use. 

They can be used in agricultural enterprises of Pridnistrovya of Ukraine for all forms of legal and organizational work on 
tobacco cultivation. 

Key words: tobacco, sorts, agrotechnics, immunity, illnesses, wreckers, growth promoters, herbicides, 

insecticide, prime price, price, income, level of profitability, еconomic efficiency. 
 
Бялковская Г.Д., Пащенко В.И. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ РЕСУРСООЩАДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ВІСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТАБАКА И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Цель. Усовершенствование разработанной экологически безопасной ресурсосберегающей технологии 

выращивания высококачественного табака и ее экономическая оценка.  
Методика исследования. В работе использовались общенаучные методы: библиографический (изучение 

и обработка научных трудов, которые касаются технологии выращивания табака); агрономический – для 
изучения норм внесения подопытных препаратов; экономический метод – при обработке результатов научных 
исследований за 2014 – 2015 гг.; метод сравнительного анализа – для оценки экономической эффективности 
разных технологий выращивания табака. 

Результаты. Усовершенствовано экологически безопасную ресурсосберегающую технологию 

выращивания высококачественного табака и проведено полную экономическую оценку. Разработаны 
рекомендации по применению стимулятора роста Мегафол, противозлакового гербицида Фюзилад Форте, 
инсектицида Конфидор Макси как эффективных средств повышения урожайности и качества табачного сырья 
новых сортов украинской селекции в условиях Приднестровья Украины. Их использование значительно 
повышает уровень рентабельности процесса выращивания табачного сырья за счет повышения устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, значительного снижения затрат на борьбу с 
засоренностью табачных плантаций, увеличение урожайности и улучшения технологического качества табачного 
сырья. Обосновано экологически безопасную ресурсосберегающую технологию защиты табака от вредных 
организмов в условиях регулирования их развития и численности: с внедрением в производство устойчивых и 
комплексно устойчивых сортов табака украинской селекции сокращено количество химических обработок в поле 
с трех до одной с последующим переходом к безпестицидной технологии выращивания и защиты табака. 

Научная новизна. Разработаны рекомендации по применению стимулятора роста Мегафол, 

противозлакового гербицида Фюзилад Форте, инсектицида Конфидор Макси как эффективных средств 
повышения урожайности и качества табачного сырья новых сортов украинской селекции в условиях 
Приднестровья Украины. Проведено экономическое обоснование новых элементов технологии. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследований будут способствовать повышению 

результативных и экономических показателей табаководства. Их можно использовать в сельскохозяйственных 
предприятиях Приднестровья Украины всех организационно-правовых форм, занимающихся выращиванием 
табака. 

Ключевые слова: табак, сорта, агротехника, иммунитет, болезни, вредители, стимуляторы роста, 

гербициды, инсектициды, себестоимость, цена, прибыль, уровень рентабельности, экономическая 
эффективность. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 
ОПЕРАЦІЙ З РЕІМБУРСАЦІЇ ЗА УРЯДОВОЮ ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
 

Постановка проблеми. Суттєвий вплив на показники економіки країни має стан здоров’я 
населення. Зважаючи на це, уряди держав приділяють чималу увагу системі охорони здоров’я. 
Доступність лікарських засобів для пацієнтів – одна з головних складових систем охорони здоров’я, 
яка, серед іншого, забезпечується шляхом ефективного цінового регулювання. Протягом багатьох 
років розвинені держави проводили масштабні заходи, спрямовані на встановлення найбільш 
ефективних підходів до ціноутворення, серед яких більшого поширення набула реімбурсація [1]. 

Реімбурсація (англ. reimbursement – виплата компенсацій) – загальноприйнята в міжнародній 
практиці охорони здоров’я назва процесу, за допомогою якого система охорони здоров’я впливає на 
доступність лікарських препаратів та медичних послуг для населення. 

Подібний механізм підвищення економічної доступності ліків для українців застосував Уряд 
України, запровадивши з 1 квітня 2017 р. державну програму «Доступні ліки», якою передбачено нове 
цінове регулювання на препарати для лікування 3 категорій захворювань (серцево-судинні 
захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальна астма) та механізм надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що критичний стан доступності лікарських 
засобів населенню не залишає байдужими як практиків, так і провідних вітчизняних науковців. 
Зокрема, питання організаційно-методологічних аспектів процесу ціноутворення на лікарські засоби та 
реімбурсації досліджували такі провідні українські вчені, як М. Білинська, К. Горбунова, Л. Жаліло, 
Ю. Єгорова, В. Лехан та ін. Разом з тим, незважаючи на досить ґрунтовне дослідження цієї проблеми, 
вона дотепер залишається невирішеною, адже на сьогодні практичних, результативних кроків її 
вирішення вкрай мало. Зокрема, питання організаційно-методологічних аспектів обліку операцій з 
відшкодування вартості лікарських засобів за урядовими програмами дотепер не втрачають своєї 
актуальності, а навпаки в умовах євроінтеграції набувають нового змісту. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення організаційно-методологічних аспектів обліку 
операцій по відшкодуванню вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою 
«Доступні ліки» та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова практика засвідчує, що у більшості 
розвинених країн державне регулювання цін на лікарські засоби (далі – ЛЗ) здійснюється шляхом 
реімбурсації, що є фундаментом, на якому будується державний цивілізований вплив на 
фармацевтичний ринок, забезпечується передбачуваність цін в аптеках тощо. 

Україні, яка обрала євроінтеграційний шлях економічного розвитку, прийняла рішення не 
цуратись світового досвіду державного регулювання. Отже, з 1 квітня 2017 року в країні запрацювала 
державна програма «Доступні ліки». Задля її успішної реалізації КМУ прийнято ряд нормативно-
правових актів, які забезпечать з однієї сторони доступність ліків, а з іншої – ефективне використання 
бюджетних коштів, спрямованих на надання субвенцій на відшкодування вартості лікарських засобів 
для амбулаторного лікування окремих захворювань. Зокрема, Постановою КМУ від 17.03.2017 № 152 
«Про забезпечення доступності лікарських засобів» (далі – Постанова № 152) [10], якою затверджено 
«Порядок відшкодування вартості лікарських засобів» [5] та «Порядок визначення розміру 
відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню» [4] знято напругу, 
що виникла на фармацевтичному ринку в сфері цінового регулювання деяких препаратів для 
лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу і бронхіальної астми, а також 
врегульовано механізм реімбурсації вартості таких препаратів для населення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://fado.org.ua/?p=2100
https://fado.org.ua/?p=2100
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Згідно Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, затвердженого 
Постановою КМУ від 10.03.2017 р. за № 181 [9], МОЗ України є головним розпорядником субвенції. 
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети згідно із 
законодавством. Розподіл субвенції, яка передбачена в обласних бюджетах, здійснюється між 
місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області на підставі 
статистичних даних про кількість осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий 
діабет II типу, бронхіальну астму. 

Субвенції розпорядникам перераховує Державна казначейська служба України (далі – ДКС 
України) відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 [8] та Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 р. № 938 [7], 
та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого 
наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407 [6]. 

Для здійснення відпуску лікарських засобів, вартість яких підлягає повному або частковому 
відшкодуванню (далі – лікарські засоби), суб’єкти господарювання звертаються до розпорядників 
бюджетних коштів із заявою про укладення договору про відшкодування вартості лікарських засобів. 
Розпорядники бюджетних коштів, визначені рішеннями про відповідні бюджети згідно із 
законодавством, формують на підставі укладених договорів перелік суб’єктів господарювання, що 
здійснюють відпуск лікарських засобів [5]. 

Програмою передбачається компенсувати лише вартість найдешевших лікарських засобів, які 
подали заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такі препарати пацієнти матимуть змогу 
отримати безкоштовно. Дорожчі препарати, ціна на які не перевищує граничну референтну, пацієнти 
можуть отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного 
препарату. Лікарські препарати, ціна на які перевищує референтну ціну, не підпадають під програму 
відшкодування, а отже надання субвенцій на відшкодування вартості таких ліків Програмою не 
передбачається. 

З метою контролю цільового використання субвенцій, відпуск лікарських засобів передбачається 
здійснювати лише за рецептами, наданими закладами охорони здоров’я (незалежно від форми 
власності) за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1, на 
підставі яких аптечні заклади зобов’язані звітувати перед Розпорядником бюджетних коштів про 
відпущені лікарські засоби. 

В Звіті про відпущені лікарські засоби стосовно кожного лікарського препарату зазначається 
дата та номер рецепта, на підставі якого здійснено відпуск ЛЗ, його міжнародна непатентована та 
торгова назви, сила дії (дозування), форма випуску, кількість одиниць лікарської форми відповідної 
дози в упаковці, кількість відпущених упаковок, фактична роздрібна ціна реалізації упаковки, розмір 
відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку, сума відшкодування, інформація про лікаря, 
що виписав рецепт, найменування закладу охорони здоров’я. 

Звітують аптечні заклади двічі на місяць, а саме – 15 числа поточного місяця (або першого 
робочого дня після 15 числа, якщо 15 число припадає на вихідний) та першого робочого дня 
наступного місяця, а в грудні – додатково до 24 числа звітного місяця.  

Протягом п’яти робочих днів з дня надходження Звіту розпорядник бюджетних коштів за рахунок 
відповідної цільової субвенції зобов’язаний відшкодувати аптечним закладам вартість відпущених 
лікарських засобів [7]. 

Отже, схема механізму надання субвенцій за програмою «Доступні ліки» набуває вигляду, 
представленого на рис. 1. 

Запорукою ефективного контролю за використанням субвенцій на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань є належна організація обліку та звітності. 

Організація обліку, як відомо, розпочинається з правильності визначення об’єкта обліку. За 
програмою «Доступні ліки» аптечні заклади, як зазначалось раніше, здійснюють безкоштовний відпуск 
ліків або відпуск з частковою оплатою покупцем. Компенсація вартості відпущених ліків, які не 
сплачені покупцями, здійснюється коштами субвенцій. Тож, безперечно, об’єктами обліку за 
операціями з реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки» є субвенції, які чітко обумовлені їх 
цільовим призначенням. 

Виникає питання правильності відображення в обліку зазначених субвенцій, оскільки вони 
можуть розглядатись і як цільове фінансування (відповідають його критеріям визнання – мають 
цільовий характер фінансування, здійснюються коштами бюджету, передбачають конкретні умови 
використання тощо), і як бюджетні відшкодування (оскільки виплачуються суб’єктам господарювання 
після здійснення операцій по відпуску ЛЗ та звітуванню перед відповідними розпорядниками коштів), 
оскільки в цій програмі аптечні заклади, по суті, виступають кредиторами держави, змушені чекати на 
компенсацію вартості ліків, відпущених пацієнтам, і це очікування часом істотно затягується. На 
сьогодні, за інформацією, що надходить з різних областей від членів АПАУ, які беруть участь у цій 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF#n24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF#n24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF#n24
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Програмі, розпорядники бюджетних коштів мають заборгованість перед 70% аптек. Більш того, перед 
15% аптек залишається заборгованість за участь у програмі реімбурсації ліків проти гіпертонії, 
реалізація якої проходила ще в 2012–2014 роках. Позиція аптечних закладів як кредиторів держави 
саме і ускладнює методологію організації обліку на означеній ділянці, створюючи необхідність чіткого 
розмежування понять «цільового фінансування», «цільових надходжень» та «бюджетного 
відшкодування». 

 

 
 

Рис. 1. Схема механізму відшкодування вартості лікарських засобів за програмою 
«Доступні ліки» 

Джерело: авторське бачення 
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Методологічні засади відображення в обліку цільового фінансування визначає П(С)БО 15 
«Дохід», зокрема пп. 16-19. Однак, в ньому відсутнє визначення поняття «цільове фінансування» як 
об’єкта обліку. Базуючись на проведеному аналізі діючих нормативних документів, що регулюють 
питання обліку та оподаткування операцій з цільового фінансування, вважаємо, що під цільовим 
фінансуванням слід розуміти грошові кошти, передані підприємству на умовах безоплатності, 
цільового використання, та безповоротності задля фінансування конкретних програм чи заходів, 
використання яких обумовлено окремими нормативними актами. 

Щодо трактування поняття «цільові надходження» слід зазначити, що під цільовими 
надходженнями варто розуміти кошти, що надходять підприємству цільовим призначенням для 
фінансування певних заходів, програм і проектів, а також для покриття витрат, що виникають 
внаслідок підтримки на належному рівні регульованих цін, або внаслідок інших причин не повинні 
покриватися за рахунок власних джерел. 

Поняття ж «бюджетне відшкодування» зустрічається лише у нормативних актах з регулювання 
сплати ПДВ. У практиці бюджетного відшкодування більшого поширення набуло поняття «державне 
відшкодування витрат», під яким, на наш погляд, слід розуміти компенсацію коштами бюджету 
понесених витрат суб’єктами господарювання на здійснення певних заходів. 

Виходячи з вищевикладеного, приходимо до висновку, що субвенції на відшкодування вартості 
відпущених ліків слід визнати цільовими надходженнями, (оскільки вони відповідають всім критеріям 
їх визнання), проте до моменту погашення понесених аптечними закладами витрат згідно листа 
Мінфіну від 13.10.2008 р. за № 31-34000-20-10/37636 слід відображати як дебіторську заборгованість. 

Згідно Інструкції № 291, для обліку цільових надходжень передбачено застосування субрахунку 
484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень», за К-т якого відображається сума 
отриманих субвенцій, а за Д-т субрахунку 484 – використані суми на відшкодування вартості 
відпущених ліків, передбачених Програмою. Для відображення заборгованості держави перед 
отримувачем субвенції слід використовувати рахунок 361 з аналітикою за найменуванням бюджету як 
контрагента (оскільки по суті покупцем ліків виступає бюджет) або ж рахунок 377. Бухгалтерські 
проведення з обліку субвенцій на відшкодування вартості відпущених ліків будуть такими, як 
представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Бухгалтерські проведення субвенцій по відшкодуванню вартості відпущених ліків за 

програмою «Доступні ліки» 
 

№ 
з/п 

Зміст операцій 
Бухгалтерський облік 

Дт Кт Сума 

1. Відображений дохід від роздрібної реалізації ліків на пільгових умовах (50 
% вартості яких оплачені покупцями) 301 702 2000 

2. Відображений дохід від цільового фінансування вартості лікарських 
засобів, реалізованих за пільговими (50 %) і безплатними рецептами 48 718 6500 

3. Списана на вартість реалізованих ліків сума торговельної націнки 
(методом "сторно") 282 285 750 

4. Відображена собівартість реалізованих ліків 902 282 7750 

5. Відображена сума цільового фінансування з відповідного бюджету 377 48 6500 

6. Отримане відшкодування 50% вартості ліків, реалізованих на пільгових 
умовах і відпущених за безплатними рецептами 311 377 6500 

7. Списані на фінансовий результат:  
- дохід від цільового фінансування 718 79 6500 

- дохід від реалізації лікарських засобів за пільговим рецептом 702 79 2000 

- собівартість реалізованих лікарських засобів 79 902 7750 

Джерело: складено авторами 

 
На перший погляд, облік субвенцій на відшкодування вартості відпущених ліків абсолютно 

звичайний, проте така думка помилкова, оскільки організація обліку відпуску ліків та обліку субвенції 
потребує на вжиття певних заходів. Зокрема, у разі безкоштовного відпуску, така операція не підпадає 
під визначення розрахункової операції, передбачене ст. 2 Закону про РРО, оскільки від покупця не 
приймаються ані готівкові кошти, ані платіжні картки. Проте незважаючи на це, видачу безкоштовних 
ліків слід проводити через РРО, тому що законодавством не передбачено окремий порядок 
проведення таких операцій. Для цього РРО потребує попереднього програмування найменування, цін 
товарів (послуг) та обліку їх кількості з позначенням форми оплати, а саме за безкоштовними 
рецептами – «безоплатно» [2]. 

У фінансовій звітності субвенції на відшкодування вартості відпущених ліків мають 
відображатись наступним чином: 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ008224
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ008224
https://docs.dtkt.ua/doc/1037.666.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.0#st2
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 сальдо з невитраченого цільового фінансування у ряд. 1525 «Цільове фінансування» ф. 1 
Балансу (Звіту про фінансовий стан); 

 сальдо заборгованості бюджету за операціями з реімбурсації у рядку 1125 «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (за умови відображення дебіторської 
заборгованості на рахунку 361) або у рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» (за умови 
відображення дебіторської заборгованості на рахунку 377); 

 доходи від отриманого цільового фінансування показують у ряд. 2240 «Інші доходи» ф. 2 
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

В податковому обліку з податку на прибуток субвенцій на відшкодування вартості відпущених 
ліків мають відображатись виключно за бухгалтерськими правилами, оскільки жодних коригувань 
фінансового результату за такими операціями у ПКУ не передбачено. 

Між тим, платники, у яких річний дохід (за винятком непрямих податків), визначений за 
правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує 
двадцять мільйонів гривень, коригують згідно з пп. 134.1.1 ПКУ фінансовий результат до 
оподаткування, у тому числі на різниці, передбачені ст. 138 ПКУ. 

Щодо оподаткування ПДВ, слід відзначити наступне. Пунктом 185.1 ст. 185 Податкового кодексу 
України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції з 
постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 
відповідно до ст. 186 ПКУ [3]. 

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням 
суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) 
у вигляді субвенцій з бюджету) (п. 188.1 ст. 188 ПКУ). 

Згідно з п. 187.7 ст. 187 ПКУ, датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання 
товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на 
банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій 
формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед 
бюджетом. 

Таким чином, кошти, отримані з бюджету як субвенції на відшкодування вартості відпущених 
ліків за програмою «Доступні ліки», мають включатись до складу оподатковуваних операцій і 
збільшувати базу оподаткування у звітному періоді їх отримання з нарахуванням податкових 
зобов’язань у загальновстановленому порядку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами дослідження 
розглянуто специфіку організаційно-методологічних аспектів обліку операцій по відшкодуванню 
вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою «Доступні ліки» та запропоновано 
практичні рекомендації, реалізація яких на практиці дозволить у найближчій перспективі забезпечити 
соціально-економічну ефективність механізму реімбурсації на рівні показників європейських країн. 
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Левченко Н.М., Шаров О.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З 

РЕІМБУРСАЦІЇ ЗА УРЯДОВОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
Мета. Вивчення організаційно-методологічних аспектів обліку операцій по відшкодуванню вартості 

лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою «Доступні ліки» та розробка практичних рекомендацій 
щодо їх удосконалення. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема: метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям вивчення організаційно-
методологічних аспектів обліку операцій з реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки»; логічний метод, 
методи індукції і дедукції; групування та узагальнення виступили основою при розгляді понять «цільове 
фінансування», «цільові надходження» та «бюджетне відшкодування»; графічний метод використано при 
побудові схеми механізму відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки»; 
монографічний метод використано при викладенні результатів дослідження. 

Результати. Розкрито особливість дії механізму відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) 

за урядовою програмою «Доступні ліки», за якою передбачено нове цінове регулювання на препарати для 
лікування 3-х категорій захворювань (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальна 
астма). Розглянуто порядок надання субвенцій з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів. 
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Наукова новизна. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення організаційно-методологічних 

аспектів обліку операцій з відшкодування вартості лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки», 
реалізація яких на практиці дозволить у найближчій перспективі забезпечити соціально-економічну ефективність 
механізму реімбурсації на рівні показників європейських країн. 

Практична значущість. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних 

рекомендацій можуть бути використані аптечними закладами, які працюють за урядовою програмою «Доступні 
ліки». 

Ключові слова: лікарські засоби, доступність лікарських засобів, механізм відшкодування вартості 

лікарських засобів, реімбурсація, цінове регулювання. 
 
Levchenko N.M., Sharov O.A. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE 

ACCOUNTING OPERATIONS FOR REIMBURSATION ON THE GOVERNMENT PROGRAM "ACCOMMODATION 
MEDICINES" 

Purpose is to study of organizational and methodological aspects of the accounting of operations for the 

reimbursement of the cost of drugs (reimbursement) under the Government program "Available drugs" and the 
development of practical recommendations for their improvement. 

Methodology of research. In the process of research, general scientific and special research methods were 

used, in particular: the method of theoretical generalization and comparison became the basis for the study of 
organizational and methodological aspects of accounting for reimbursement operations under the Government program 
"Available medicines"; logical method, methods of induction and deduction; grouping and generalization were the basis 
for considering the concepts of "targeted financing", "targeted receipts" and "budget reimbursements"; the graphic 
method was used in the construction of the scheme of the mechanism for the reimbursement of the cost of drugs under 
the program "Available drugs"; the monographic method was used in the presentation of research results. 

Findings. The peculiarity of the mechanism of reimbursement of the cost of medicinal products (reimbursation) 

under the Government program "Available medicines", which provides for a new price regulation for drugs for the 
treatment of 3 categories of diseases (cardiovascular diseases, type II diabetes and bronchial asthma), was disclosed. 
The procedure of granting subventions from the state budget for the reimbursement of the cost of medicines was 
considered. 

Originality. Practical recommendations for improving the organizational and methodological aspects of the 

registration of operations for the reimbursement of the cost of drugs through the Government program "Available drugs" 
were proposed, implementation of which in practice will allow in the near future to ensure the socio-economic efficiency 
of the reimbursement mechanism at the level of indicators in European countries. 

Practical value. The main provisions of this study, in the form of proposals and methodological 

recommendations, can be used by pharmacy establishments operating under the Government program "Available 
medicines". 

Key words: medicines, availability of medicines, mechanism of cost reimbursement of medicinal products, 

reimbursement, price regulation. 
 

Левченко Н.М., Шаров А.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ 
С РЕИМБУРСАЦИЯ ПО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА» 

Цель. Изучение организационно-методологических аспектов учета операций по возмещению стоимости 

лекарственных средств (реимбурсации) по правительственной программе «Доступные лекарства» и разработка 
практических рекомендаций по их совершенствованию. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности: метод теоретического обобщения и сравнения стал основой изучения 
организационно-методологических аспектов учета операций по реимбурсации по правительственной программе 
«Доступные лекарства»; логический метод, методы индукции и дедукции; группировки и обобщения выступили 
основой при рассмотрении понятий «целевое финансирование», «целевые поступления» и «бюджетное 
возмещение»; графический метод использовано при построении схемы механизма возмещения стоимости 
лекарственных средств по программе «Доступные лекарства»; монографический метод использовано при 
изложении результатов исследования. 

Результаты. Раскрыто особенность действия механизма возмещения стоимости лекарственных средств 

(реимбурсации) по правительственной программе «Доступные лекарства», по которой предусмотрено новое 
ценовое регулирование на препараты для лечения 3-х категорий заболеваний (сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет II типа и бронхиальная астма). Рассмотрен порядок предоставления субвенций из 
государственного бюджета на возмещение стоимости лекарственных средств. 

Научная новизна. Предложены практические рекомендации по совершенствованию организационно-

методологических аспектов учета операций по возмещению стоимости лекарственных средств по 
правительственной программе «Доступные лекарства», реализация которых на практике позволит в ближайшей 
перспективе обеспечить социально-экономическую эффективность механизма реимбурсации на уровне 
показателей европейских стран. 

Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений и 

методических рекомендаций могут быть использованы аптечными учреждениями, работающими по 
правительственной программе «Доступные лекарства». 

Ключевые слова: лекарственные средства, доступность лекарственных средств, механизм возмещения 

стоимости лекарственных средств, реимбурсация, ценовое регулирование. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВІДХОДІВ 
ВИРОБНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

Постановка проблеми. Економіко-екологічна безпека промислового підприємства в сенсі 
поводження з відходами пов’язана як з їх утворенням, так і зі зберіганням чи використанням. Звісно, 
останнє має більшу економічну, а також екологічну значимість для промислового підприємства, тому 
що направлено на зменшення впливу відходів на навколишнє середовище та на отримання стійкого 
економічного ефекту від їх повторного використання. 

Потреба прийняття управлінських рішень щодо еколого-економічного використання відходів 
вимагає належного інформаційного забезпечення, підґрунтям якого має стати облік та контроль. 
Результати дослідження нормативно-правових актів з питань організації обліку та контролю операцій з 
відходами засвідчують, що, на жаль, вони не забезпечують формування повноцінної інформаційної 
бази, оскільки до тепер відсутнє методологічне забезпечення відображення в обліку та калькулювання 
собівартості переробки відходів власними силами та з використанням послуг підприємств – 
переробників/утилізаторів відходів. Тож, до тепер існує нагальна потреба в подальшому дослідженні 
організаційно-методологічних положень обліку та контролю операцій з відходами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені проблемні питання мали відображення у 
наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема: В. Бабіч, Ф. Бутинця, 
Н. Верхоглядової, І. Волкова, А. Воробієнко, Л. Гавриловської, Н. Грабової та ін. Проте, незважаючи 
на фундаментальні дослідження з питань обліку і контролю операцій з відходами, науковці майже не 
приділяють уваги комплексному підходу для прийняття назрілих еколого-економічних рішень для 
промислових підприємств нашої країни. Тож, для посилення роботи в напрямі впровадження та 
використання маловідходних технологій на підприємствах, внаслідок виробничої діяльності яких 
утворюються відходи, важливо розробити рекомендації з удосконалення організації та методики 
бухгалтерського обліку та контролю з подальшим їх використанням на практиці. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в пошуку шляхів удосконалення організації обліку 
та контролю операцій з відходами задля формування повноцінного інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень щодо еколого-економічного використання відходів промислових 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Статтею 1 Закону України «Про відходи» 
визначено, що відходи – це будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворилися у процесі 
виробництва або споживання, а також товари (продукція), які повністю або частково втратили свої 
споживчі властивості і не можуть надалі використовуватися за місцем їх утворення чи виявлення та 
від яких їх власник позбавлятиметься або має намір позбавитися шляхом утилізації або видалення [1]. 

Якщо розглядати можливість повторного використання відходів у діяльності промислового 
підприємства, то їх можна поділити на дві категорії: зворотні та безповоротні відходи. Така 
класифікація відходів запропонована Методичними рекомендаціями № 373, які описують процедуру 
формування собівартості виготовленої підприємством продукції (робіт, послуг) [2]. Але треба визнати, 
що всі відходи можна розглядати як зворотні, тобто такі, що мають певну цінність, це підтверджує і 
наявний практичний досвід. Крім того, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу сприяє 
застосуванню окремих методів використання відходів, які роблять можливим повторне їх 
використання. 

Слід наголосити, що, формуючи облікову політику підприємства в частині обліку відходів, 
необхідно пам’ятати про класифікацію відходів і їх фізичний стан; термін (період), за який 
здійснюється облік; перелік місць обліку відходів (код і найменування виробничо-технологічного 
процесу, установки де утворюються відходи); паспортизацію; нормативи утворення чи використання; 
напрямки використання; клас та категорії небезпеки; встановлення контрольованого показника 
відходу та методи їх вимірювання і контролю; розрахунок коефіцієнта переведення кількості відходів в 
умовних одиницях в тонни; методи оцінки відходів. 

Дослідження існуючих класифікацій відходів дозволяє зробити висновки, що в переважній їх 
більшості відсутній комплексний підхід до об’єкта дослідження, а виокремлені класифікаційні ознаки 
невзаємопов’язані з інформаційними потребами певних користувачів. Отже, науково-обґрунтована 
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класифікація відходів вкрай необхідна для побудови методики обліку відходів та витрат на утилізацію 
за новими принципами забезпечення повною та об’єктивною інформацією користувачів різних рівнів. 

Вибір конкретних ознак, покладених в основу класифікації відходів, має залежати від специфіки 
діяльності підприємства, а також від його стратегії і тактики. У зв’язку з цим може бути доцільною 
класифікація відходів за наступними ознаками: за видами діяльності; за фазами та елементами 
процесу, на яких утворилися відходи; за найменуванням; за походженням; за фізичним станом; за 
класом небезпеки; за можливістю утилізації на підприємстві; за сферою використання; за 
відношенням до господарських процесів; за відношенням до виробничих процесів; за необхідністю 
додаткової переробки до їх повторного використання; за причинами виникнення; за об’єктом; за 
можливістю оцінки; за способами оцінки; за джерелами відшкодування. 

Відходи, як об’єкт обліку, потребують організації їх внутрішнього контролю. Міжнародним 
стандартом аудиту 315 надається таке визначення поняття внутрішнього контролю. Внутрішній 
контроль – це процес, який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями 
управління та найвищого управління, а також інший персонал, який надає обґрунтовану впевненість 
щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання стосовно: 

1) достовірності фінансової звітності, 
2) ефективності діяльності, 
3) дотримання застосовуваних законів та нормативних актів [3]. 
Внутрішній контроль правильності облікового відображення операцій з відходами виробництва 

передбачає сукупність послідовних етапів, які за їх функціональним призначенням можна згрупувати у 
певні стадії: організаційну, яка передбачає визначення суб’єктів та об’єктів контролю, завдань, які слід 
вирішити у ході проведення контролю, джерел інформації, необхідної для здійснення контролю, 
вибору прийомів контролю; методичну, яка полягає у перевірці правильності оформлення первинних 
документів, відображенні відходів виробництва на рахунках бухгалтерського обліку, розрахунку 
відхилень від встановлених норм; результативну, яка передбачає виявлення причин утворення таких 
відходів, їх аналіз і встановлення відповідальних осіб, що забезпечить отримання достовірної 
інформації та прийняття рішень щодо уникнення виявлених проблем у майбутньому [4]. 

Необхідність дотримання цих стадій зумовлена виконанням завдань, поставлених перед 
суб’єктами контролю. 

Також, до вищевикладеного, слід додати, що зворотні відходи відповідають поняттю «запаси» 
підприємства (п. 4 П(С)БО 9) та обліковуються у кількісному і вартісному виразі. Такі відходи можуть 
оцінюватися (п. 329 Методрекомендацій № 373): 

– за ціною можливого використання – якщо підприємство має намір використовувати відходи 
для власного основного, допоміжного виробництва або для інших потреб. Ціна можливого 
використання – знижена ціна первинного матеріалу зворотних відходів. Немає критеріїв того, в якому 
розмірі може бути знижена ціна первинного матеріалу, тож при використанні цього методу є сенс 
встановити критерії в обліковій політиці підприємства, наприклад, визначити відсоток зниження до 
первісної ціни; 

– за повною ціною первинного матеріалу – в основному, якщо відходи реалізуються стороннім 
організаціям; 

– за справедливою вартістю відходів – тобто фактично це ціна відходів, за якою їх можна 
реалізувати. Для визначення справедливої вартості відходів підприємство проводить дослідження 
ринкових цін власними силами або залучає сторонніх фахівців [5]. 

Обліковою політикою підприємства повинні чітко визначатись методи оцінки відходів, у 
відповідності до якої і має здійснюватись контроль за правильністю відображення в обліку операцій з 
відходами. 

Відходи, реалізація та/або використання яких у виробничому процесі не передбачається, 
активом не визнаються. У більшості випадків незворотні відходи відображаються в обліку тільки у 
кількісному виразі. Витрати на утилізацію цих відходів включаються до інших операційних витрат. 
Статтею 17 Закону України «Про відходи» передбачено низку обов’язків підприємств у сфері дії цього 
закону. Зокрема (але не виключно), підприємства зобов’язані: 

– вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, які утворюються, збираються, 
перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і 
подавати щодо них статистичну звітність в установленому порядку; 

– не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях або об’єктах; 
– своєчасно в установленому порядку сплачувати екологічний податок, що стягується за 

розміщення відходів; 
– надавати місцевим органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування 

інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність; 
– призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами [5]. 
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Вважаємо, що можна погодитись з твердженням, що в подальшому слід зосередити увагу на 
перевірці правильності відображення операцій з відходами в первинному обліку суб’єкта 
господарювання [4]. 

Слід зауважити, що до 2009 року типові форми первинного обліку відходів не були розроблені і 
деякі підприємства намагалися обійтись власними силами, розробляючи форми журналів ведення 
обліку утворення відходів. Але з 1 січня 2009 року за Інструкцією № 342 первинний облік відходів всім 
суб’єктам господарської діяльності передбачається вести за формою № 1-ВТ «Облік відходів та 
пакувальних матеріалів і тари». Запровадження на підприємстві типової форми № 1-ВТ може 
здійснюватись за наказом керівника підприємства чи керівника відповідної служби підприємства [6]. 

Але дослідники цього питання сходяться на думці, що на сьогодні, для повноцінного 
відображення інформації про рух відходів, їх зберігання чи утилізацію використання лише типової 
форми № 1-ВТ недостатньо, тож підприємства досить часто на практиці використовують нетипову 
документацію, що деякою мірою ускладнює повноцінний контроль за операціями з відходами. 

Стосовно відображення відходів в податковому обліку, зокрема податку на прибуток, виникає 
питання щодо відображання їх в розрахунку зміни балансової вартості запасів. 

Вартість зворотних відходів не вплине на зміну залишків матеріальних цінностей під час 
проведення перерахунку, так як при оприбуткуванні відходів їх вартість перерозподіляється між 
запасами і незавершеним виробництвом, змінюється лише місце обліку - з незавершеного 
виробництва на склад. При цьому вартість відходів зі складу валових витрат не виключається. При 
реалізації відходів у підприємства, за загально встановленими правилами, повинні виникати валові 
доходи та податкові зобов’язання по ПДВ [7]. 

Цілком очевидно, що в даному розрахунку не беруть участь незворотні відходи. Статтею 17 
Закону України «Про відходи» передбачено низку обов’язків підприємств у сфері дії цього закону. 
Зокрема, підприємства зобов’язані: своєчасно в установленому порядку сплачувати екологічний 
податок, що стягується за розміщення відходів [1]. 

Також, при перевірці операцій з відходами слід звернути увагу на правильність ведення 
матеріального балансу та відображення в обліку операцій з відходами. Матеріальний баланс лежить в 
основі регламенту виробництва і дає можливість оцінити рівень організації технологічного процесу. 
Тобто чим менша частка різного роду втрат, тим більш правильний процес виробництва, що 
характеризує досконалість технологічного процесу, а отже, має велике практичне значення [8]. 

Наступним важливим кроком при здійсненні внутрішнього контролю правильності відображення 
обліку операцій з відходами виробництва є перевірка фінансової звітності. Метою складання 
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, 
складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб [9; 10]. Але слід звернути увагу на те, 
що згідно з п. 22 П(С)БО 16 вартість поворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не 
повинна включатися до складу елементу операційних витрат «Матеріальні витрати» [11]. 

За п. 12 П(С)БО 16 до складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та 
основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та 
комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до 
конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, 
отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього 
Положення (стандарту) [11]. 

Завершальним етапом внутрішнього контролю повинен бути процес узагальнення результатів 
перевірки з правильності облікового відображення операцій з відходами. При виявленні 
невідповідностей або помилок, необхідно встановлювати причини та застосовувати необхідні заходи з 
усунення невідповідностей і вживати запобіжні заходи щодо попередження їх в майбутньому. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна зробити висновок, що внаслідок 
стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, який сприяє застосуванню окремих методів 
використання відходів, в тому числі і тих, які ще недавно не мали використання, всі відходи можна 
розглядати як умовно зворотні, тобто такі, що мають певну цінність. Але недосконала система 
класифікації відходів зумовлює необхідність науково-обґрунтованого підходу до цієї проблеми. Вибір 
конкретних ознак, покладених в основу класифікації відходів, має залежати від специфіки діяльності 
підприємства, а також від його стратегії і тактики. При цьому у своїй діяльності підприємству доцільно 
використовувати ті класифікації, які не тільки найбільшою мірою відповідають поставленим цілям і 
завданням, але і можуть бути реалізовані в рамках системи бухгалтерського обліку, а саме в частині 
фінансового, управлінського та податкового обліку. Також, вкрай необхідна належна організація 
контролю за виникненням відходів. Це допоможе підприємствам підвищити якісний рівень 
виробничого процесу і суттєво зменшити виникнення відходів, які неможливо використати в подальшій 
своїй діяльності з метою задоволення потреб споживачів та отримання економічного ефекту. 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Лищенко О.Г., Стрілець Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
Мета. Визначення підходів щодо вдосконалення організації обліку та контролю відходів виробництва та 

операцій з ними для інформаційного забезпечення процесу еколого-економічного управління промисловим 
підприємством. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі 

методи: спостереження (для вивчення стану обліку й контролю відходів виробництва); теоретичного 
узагальнення і порівняння (для розкриття сутності відходів виробництва); аналізу і синтезу (при вивченні впливу 
утворених відходів виробництва на результати роботи підприємства); групування та деталізації (для 
удосконалення класифікації відходів виробництва).  

Результати. Обґрунтована необхідність належної організації контролю за виникненням відходів з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання економічного ефекту. Розкрито сутність напрямів удосконалення 
організації обліку та контролю відходів виробництва, що дозволяє підвищити якість інформаційного забезпечення 
прийняття ефективних управлінських рішень. 

Наукова новизна. Запропоновано практичні рекомендації, які в сукупності забезпечать розв’язання на 

теоретичному та прикладному рівнях комплексу завдань, пов’язаних із удосконаленням організації і методики 
обліку й контролю відходів виробництва та операцій з ними з метою еколого-економічного управління. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової 

інформації про відходи виробництва та операції з ними, удосконаленні методики їх обліку і контролю, що 
забезпечує оптимізацію управлінських рішень внутрішніми користувачами й уможливлює об’єктивну оцінку 
еколого-економічної роботи на підприємстві та його структурних підрозділах. 

Ключові слова: відходи виробництва, внутрішній контроль, зворотні відходи, безповоротні відходи, 

методи оцінки відходів, первинний облік відходів виробництва. 
 
Lyshchenko O.H., Strilets N.V. ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF WASTE OF 

PRODUCTION AS A PRECONDITION FOR THEIR EFFECTIVE USE 
Purpose. Definition of approaches to improving the organization of accounting and control of waste of production 

and operations with them for information provision of the process of environmental and economic management by an 
industrial enterprise. 

Methodology of research. To achieve the goal in the research process, the following methods have been used: 

observation (for studying the state of accounting and control of waste products); theoretical generalization and 
comparison (for the disclosure of the essence of waste products); analysis and synthesis (when studying the effect of 
generated waste production on the results of the enterprise); grouping and detailing (to improve the classification of 
waste products). 

Findings. The necessity of proper control of the occurrence of waste was grounded in order to meet the needs of 

consumers and obtain an economic effect. It was disclosed the essence of directions of improvement of the organization 
of accounting and control of waste of production, which allows to improve the quality of information support for the 
adoption of effective management decisions. 

Originality. Practical recommendations, which in aggregate will provide solution at the theoretical and applied 

levels of a complex of tasks related to the improvement of the organization and methods of recording and control of 
waste of production and operations with them for the purpose of ecological and economic management, were proposed. 

Practical value. The results of the research can be used in the formation of accounting information on waste 

production and operations with them, improving the methodology of their accounting and control, which provides 
optimization of management decisions by internal users and enables an objective assessment of ecological and 
economic work in the enterprise and its structural divisions. 

Key words: waste of production, internal control, return waste, non-return wastes, methods of assessment of 

waste, primary accounting of waste of production. 
 

Лыщенко Е.Г., Стрелец Н.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАК 
ПРЕДПОСЫЛКА ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель. Определение подходов по совершенствованию организации учета и контроля отходов производства 

и операций с ними для информационного обеспечения процесса эколого-экономического управления 
промышленным предприятием. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены 

следующие методы: наблюдение (для изучения состояния учета и контроля отходов производства); 
теоретического обобщения и сравнения (для раскрытия сущности отходов производства); анализа и синтеза (при 
изучении влияния образованных отходов производства на результаты работы предприятия); группировки и 
детализации (для усовершенствования классификации отходов производства). 

Результаты. Обоснована необходимость надлежащей организации контроля за возникновением отходов с 

целью удовлетворения потребностей потребителей и получения экономического эффекта. Раскрыта сущность 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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направлений совершенствования организации учета и контроля отходов производства, что позволяет повысить 
качество информационного обеспечения принятия эффективных управленческих решений. 

Научная новизна. Предложены практические рекомендации, которые в совокупности обеспечат решение на 

теоретическом и прикладном уровнях комплекса задач, связанных с совершенствованием организации и методики 
учета и контроля отходов производства и операций с ними с целью эколого-экономического управления. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при формировании 

учетной информации об отходах производства и операции с ними, совершенствовании методики их учета и 
контроля, что обеспечивает оптимизацию управленческих решений внутренними пользователями и делает 
возможной объективную оценку эколого-экономической работы на предприятии и его структурных 
подразделениях. 

Ключевые слова: отходы производства, внутренний контроль, возвратные отходы, безвозвратные 

отходы, методы оценки отходов, первичный учет отходов производства. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Основною ціллю стратегічного обліку грошових потоків є покращення 

фінансового стану підприємства, закріплення позицій лідера та його стійкості на ринку. 
Грошові потоки – це основа платежів господарської діяльності підприємства. Їхня організація 

зумовлена платоспроможністю та ліквідністю підприємства, яка безпосередньо пов’язана з його 
спроможністю своєчасно та в необхідному розмірі управляти грошовими потоками. Ця залежність 
потребує реалізації цілісної системи прогнозування, планування та контролю [5]. 

Не дивлячись на поширене застосування в управлінській практиці стратегічного обліку, дотепер 
залишаються невирішеними ряд проблем з його організації, зокрема таких як: 

– відсутність комплексного підходу та системи управління фінансами підприємства; 
– нездатність об’єктивно оцінювати ефективність використання грошових потоків; 
– недостатнє забезпечення ефективності використання грошових коштів суб’єктами 

господарювання через оптимальний розподіл у часі та просторі; 
– відсутність стратегічного планування та бюджетування фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 
Все це актуалізує значимість та необхідність подальших досліджень методології організації 

стратегічного обліку грошових коштів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що над проблемою організації 

стратегічного обліку грошових потоків підприємств працює цілий ряд науковців, серед яких: 
М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, М. Я. Дем’яненко, М. В. Кужельний, П. Я. Хомин та ін. Разом 
з тим, незважаючи на досить ґрунтовне дослідження цієї проблеми, вона дотепер залишається 
невирішеною, – питання організації стратегічного обліку грошових потоків підприємств дотепер не 
втрачають своєї актуальності, а, навпаки, в умовах невизначеності набувають нового змісту та 
потребують на подальше вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є розширення інструментарію стратегічного обліку 
грошових потоків підприємства, що дозволить отримувати інформацію про вплив гіпотетичної 
реалізації обраної стратегії на грошові потоки в межах бізнес-процесів та дасть змогу керівництву 
приймати обґрунтовані рішення щодо стратегічного управління грошовими коштами підприємства в 
мінливих умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічний облік грошових потоків представляє 
собою процес відбору кращих форм їхньої організації, здійснюється на довгострокову перспективу і 
передбачає формулювання цілей, завдань, масштабів і сфери діяльності підприємства на якісному 
рівні або у вигляді загальних кількісних орієнтирів. 

До основних напрямків стратегічного обліку можна віднести: збалансування, вирівнювання та 
синхронізацію грошових потоків [8]. 

Збалансування грошових потоків негативно впливає на результати господарської діяльності, 
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тому збалансування об’єму грошових потоків спрямовується на забезпечення відповідності між 
обсягами як позитивного, так і негативного грошових потоків. 

Вирівнювання та синхронізація виступають основними методами поліпшення грошових потоків у 
часі. Процес вирівнювання передбачає розрахунок ступеня рівномірності формування грошових 
потоків за допомогою середньоквадратичного відхилення або коефіцієнту варіації. 

Синхронізація представляє собою аналіз синхронності формування позитивного і негативного 
грошових потоків у розрізі тимчасових інтервалів на основі розрахунку коефіцієнта кореляції двох 
видів грошових потоків [2]. 

Оскільки останнім часом характер конкуренції змінився від промислової до інформаційної, то 
забезпечити підприємству конкурентну перевагу може лише належне інформаційне забезпечення, а 
саме наявність показників, що носять прогнозний характер і ґрунтуються на короткострокових методах 
екстраполяції. Вони засновані на припущеннях, що прогнозовані величини є у певній мірі регулярними 
чи характеризуються певною кореляцією з іншими величинами [7]. 

Нині у переважної більшості підприємств майже не використовуються сучасні методології та 
технології прогнозування, що виступає негативним фактором, адже для покращення ефективного руху 
грошових коштів інформаційне забезпечення має бути результативним [9]. Одним із дієвих елементів 
стратегічного обліку вважаємо процес бюджетування. 

Бюджетування – це сукупність взаємопов’язаних процесів прогнозування, планування, контролю, 
аналізу діяльності як підприємства в цілому, так і окремих його підрозділів [3]. Головними 
інструментами бюджетування виступають три основних бюджети, кожен з яких має своє призначення: 

1) бюджет доходів і витрат – передбачає планування прибутку підприємства, його 
рентабельності та продуктивності, тобто цей бюджет надає інформацію про ефективність діяльності 
підприємства в цілому, та за його структурними одиницями зокрема; 

2) бюджет грошових коштів – відображає вхідні та вихідні грошові потоки та показує 
платоспроможність підприємства; 

3) складення прогнозного балансу – характеризує зміни фінансового і майнового стану 
підприємства за умови виконання в інших бюджетах господарських і фінансових операцій [11]. 

Бюджет грошових коштів має стати складовою частиною основного бюджету підприємства, який 
представлятиме собою докладний кошторис планованих надходжень і виплат грошових коштів за 
певний період та включатиме не тільки статті та суми надходжень і виплат, але й орієнтовний час їх 
здійснення [4]. 

Бюджет грошових коштів повинен включати всі передбачувані грошові надходження і виплати, 
які принято умовно класифікувати наступним чином (див. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Класифікація грошових потоків за статтями 
Джерело: власна розробка па підставі [6] 
 

Оскільки в умовах невизначеності важко спрогнозувати майбутнє, то вважаємо, що бюджет 
грошових коштів має складатися на короткострокову (місяц, квартал, рік) та довгострокову (3-5 років) 
перспективу. 

Основною метою запровадження бюджетування грошових коштів є своєчасне визначення їх 
дефіциту чи профіциту. Вважаємо, що процес бюджетування має включати: планування, мотивацію, 
контролінг, аналіз, які реалізовуватимуться у вигляді: 

– первинної розробки бюджету грошових коштів; 
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– узгодження і затвердження бюджету; 
– контроль за виконанням бюджету; 
– аналізу відхилень, що виникають в процесі виконання бюджету; 
– коригування з метою розробки прогнозного бюджету; 
– прийняття управлінських рішень. 
Первинна розробка бюджету грошових коштів має здійснюватись за схемою, представленою на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема документів при складанні касового бюджету 

Джерело: розроблено авторами па підставі [3] 
 
За змістом бюджет грошових коштів має включати грошові надходження і виплати, згруповані за 

видами діяльності, – основна (операційна), інвестиційна та фінансова. 
Першочергово на підприємстві необхідно визначати надходження і витрати коштів за основною 

(операційною) діяльністю, оскільки надходження від основної діяльності зможуть використовуватись 
при прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації грошових потоків. 

Грошові потоки за інвестиційною діяльністю слід визначати за інвестиційними проектами і 
програмами розвитку виробництва, з урахуванням надходження коштів від основної діяльності або від 
інших джерел фінансування [1]. 

Грошові потоки по фінансовій діяльності мають визначатись з метою забезпечення джерел 
фінансування для основної та інвестиційної діяльності підприємства. 

По основній діяльності слід складати бюджет продажів, який, в свою чергу, має включати шість 
бюджетів (кошторисів): закупівель матеріалів, включаючи ПММ; витрат на оплату праці; 
загальновиробничих витрат; комерційних (реалізаційних) витрат; управлінських 
(загальногосподарських) витрат; податкових платежів [6]. По інвестиційній діяльності потрібно 
складати: прогноз надходжень від інвестицій (перш за все від продажу основних засобів); бюджет 
капітальних витрат, по фінансової діяльності – надходження від продажу (емісії) цінних паперів (акцій, 
облігацій); по кредитах. 

При складанні зазначених бюджетів потрібно враховувати наступні фактори: результати аналізу 
руху грошових коштів; результати аналізу погашення дебіторської заборгованості; результати аналізу 
руху кредиторської заборгованості; податкові платежі; інфляцію; кредитні ставки; виплати за 
підсумками року (в т.ч. дивіденди) [10]. 

Для забезпечення контролю за виконанням бюджету грошових потоків доцільними є розробка та 
запровадження на підприємстві внутрішньої звітності – Відомості руху грошових коштів (рис. 3), яка 
дозволить спостерігати відмінності фактичних показників від планових, а також визначити відсоток 
виконання плану за кожним з напрямів вибуття та надходження грошових коштів.  
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Відомість руху грошових коштів за період ___________ 

№ Показники 

                                    Місяць 

                                   тис. грн 

План Факт 
Відхилення 

(+/-) 
Виконання 
плану,% 

 Надходження:     

1 - від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     

2 - від повернення податків і зборів     

3 - від цільового фінансування     

4 - і т.д.     

 Вибуття     

1 - товарів (робіт, послуг)     

2 - на оплату зобов’язань з інших податків і зборів     

3 - на оплату авансів     

4 - і т.д.     

 Чистий грошовий потік     
 

Рис. 3. Запропонована форма внутрішньої звітності – Відомість руху грошових коштів  
Джерело: власна розробка 

 
Завершальним етапом бюджетування (підготовка підсумкових звітів та їх аналіз) є:  
– подання звіту про виконання бюджету та аналіз досягнення цілей організації за звітний період. 

Аналізуючи ситуацію, пропонуємо застосовувати такого виду документ, в якому чітко буде видно, від 
якого саме виду діяльності потрачено коштів більше, ніж закладено в плані, а також за допомогою 
яких показників підприємство заощадило кошти протягом року (рис. 4). 

 
Звіту про чистий грошовий потік 

підприємства протягом __________за видами діяльності  

№ Найменування показників 

                                    Рік 

                                   тис. грн 

Код  
рядка 

План Факт 
Відхилення 

(+/-) 
Виконання 
плану, % 

1 Залишок коштів на початок періоду  3405     

2 Цільове фінансування 3030     

3 Чистий рух від операційної діяльності 3195     

4 
Чистий рух від інвестиційної 
діяльності 

3295     

5 Чистий рух від фінансової діяльності 3395     

6 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

7 Залишок коштів на кінець періоду  3415     

Рис. 4. Запропонована форма Звіту про чистий грошовий потік підприємства 
Джерело: власна розробка 
 

– розробка рекомендацій для коригування бюджету поточного періоду і розробки майбутніх 
періодів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з метою підвищення рівня 
інформативності стратегічного обліку грошових потоків вважаємо за доцільне розширити його 
інструментарій, що дозволить: 

– отримати цілісне уявлення про сукупні потреби в грошових коштах; 
– своєчасно визначити потребу в обсягах і термінах залучення позикових коштів; 
– приймати обґрунтовані управлінські рішення; 
– аналізувати значні відхилення за статтям касового бюджету і оцінювати їх вплив на фінанасові 

показники підприємства. 
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Очеретько Л.М., Кравченко З.С. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ 

ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розширення інструментарію стратегічного обліку грошових потоків підприємства, що дозволить 

отримувати інформацію про вплив гіпотетичної реалізації обраної стратегії на грошові потоки в межах бізнес-
процесів та дасть змогу керівництву приймати обґрунтовані рішення щодо стратегічного управління грошовими 
коштами підприємства в мінливих умовах господарювання. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні та спеціальні методи дослідження, 

зокрема: теоретичного узагальнення, який став підгрунтям розробки заходів удосконалення організації грошових 
потоків; логічний і графічний методи, які виступили основою при розробці форми внутрішньої звітності – Відомості 
руху грошових коштів та Звіту про чистий грошовий потік за видами діяльності; монографічний, який використано 
при викладенні результатів дослідження. 

Результати. Обгрунтовано потребу у впровадженні на підприємстві бюджетування як різновиду 

інструментарію стратегічного обліку грошових потоків підприємства. Доведено доцільність ведення на 
підприємстві нових форм внутрішньої звітності – Відомості руху грошових коштів та Звіту про чистий грошовий 
потік за видами діяльності. 
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Наукова новизна. Розробка практичних рекомендацій щодо впровадження на підприємстві касового 

бюджету, в основу якого покладено складання кошторису грошових надходжень і виплат, які зручно можна 
групувати за різними видами діяльності, що дозволить поліпшити облік руху грошових коштів та покращити 
контроль за грошовими потоками підприємства.  

Практична значущість. Подані пропозиції щодо удосконалення організації стратегічного обліку грошових 

потоків можуть бути використані суб’єктами господарювання для поліпшення обліку руху грошових коштів, 
забезпечення належного контролю грошових потоків та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Ключові слова: грошові кошти, бюджетування грошових коштів, планування, аналіз, організація грошових 

потоків, контроль грошових потоків. 
 
Ocheretko L.M., Kravchenko Z.S. BUDGETING AS AN ELEMENT OF STRATEGIC ACCOUNTS OF THE 

CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE 
Purpose is to the expansion of tools for strategic accounting of cash flows of the enterprise, which will allow 

obtaining information on the effect of the hypothetical implementation of the chosen strategy on cash flows within 
business processes and will enable management to make informed decisions about strategic management of the 
company’s cash in a changing business environment. 

Methodology of research. In the process of research, general and special methods of research were used, in 

particular: theoretical generalization, which became the basis for the development of measures to improve the 
organization of cash flows; logical and graphical methods that served as the basis for developing the form of internal 
reporting – Cash Flow Statement and Report on net cash flow by type of activity; monographic, which is used in the 
presentation of research results. 

Findings. The necessity for introduction of budgeting in the enterprise as a kind of tools of strategic accounting of 

cash flows of the enterprise was substantiated. It was substantiated the expediency of maintaining new forms of internal 
reporting at the enterprise – Cash Flow Statement and Report on net cash flow by type of activity. 

Originality consists in the development of practical recommendations for the introduction of a cash budget at the 

enterprise, which is based on the compilation of estimates of cash receipts and payments, which can conveniently be 
grouped according to different types of activities, which will improve the accounting of cash flow and improve control over 
cash flows of the enterprise. 

Practical value. The submitted proposals for improving the organization of strategic accounting of cash flows may 

be used by economic entities to improve cash flow accounting, ensure proper control of cash flows and make informed 
managerial decisions. 

Key words: cash funds, budgeting of cash funds, planning, analysis, organization of cash flows, control of cash 

flows. 
 
Очеретько Л.М., Кравченко С.С. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Цель. Расширение инструментария стратегического учета денежных потоков предприятия, что позволит 

получать информацию о влиянии гипотетической реализации выбранной стратегии на денежные потоки в 
пределах бизнес-процессов, а также принимать руководству обоснованные решения по стратегическому 
управлению денежными средствами предприятия в меняющихся условиях хозяйствования. 

Методика исследования. В процессе исследования использовано общие и специальные методы 

исследования: теоретического обобщения, который стал основой разработки мероприятий совершенствования 
организации денежных потоков; логический и графический методы, которые выступили основой разработки 
форм внутренней отчетности – Ведомости движения денежных средств и Отчета о чистом денежном потоке по 
видам деятельности; монографический, который использован при изложении результатов исследования. 

Результаты. Обоснована потребность во внедрении на предприятии бюджетирования как разновидности 

инструментария стратегического учета денежных потоков предприятия. Доказана целесообразность ведения на 
предприятии новых форм внутренней отчетности – Ведомости движения денежных средств и Отчета о чистом 
денежном потоке по видам деятельности. 

Научная новизна состоит в разработке практических рекомендаций по внедрению на предприятии 

кассового бюджета, в основу которого положено составление сметы денежных поступлений и выплат, которые 
удобно сгруппированы по видам деятельности, что позволит улучшить учет движения денежных средств, а также 
усилить контроль за денежными потоками предприятия. 

Практическая значимость. Представленные предложения по усовершенствованию организации 

стратегического учета денежных потоков могут быть использованы субъектами хозяйствования для улучшения 
учета движения денежных средств, обеспечения надлежащего контроля денежных потоков и принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Ключевые слова: денежные средства, бюджетирование денежных средств, планирование, анализ, 

организация денежных потоков, контроль, хозяйственная деятельность. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В 
ЧАСТИНІ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-

ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Поняття соціально-орієнтованого обліку введено у науковий оборот у 

60-тих роках ХХ століття. Поява поняття тісно пов’язана із виникненням потреби щодо відображенні у 
звітності соціально відповідальної діяльності (поведінки) компаній на внутрішньому та глобальному 
ринках та прагнення розвинених кран побудувати економічну модель сталого розвитку на засадах 
формування соціально-орієнтованої господарської системи шляхом досягнення балансу інтересів між 
корпоративними, державними і громадськими інтересами, насамперед у соціально-трудовій та 
екологічній сферах. 

Для України поняття «соціально-відповідальна діяльність» та «соціально-орієнтований облік» є 
порівняно новими та нерозповсюдженими серед переважної маси вітчизняних підприємств. Але 
євроінтеграційні прагнення та пов’язане з цим масштабне реформування всієї економіки України 
вимагає широкого впровадження міжнародних стандартів соціальної відповідальності, зокрема 
ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» [1] та АА 1000 «AccountAbility» [2]. Соціально 
відповідальна діяльність (поведінка) вітчизняних підприємств, впровадження у практику відповідного 
обліку та звітності якнайдалі, стає необхідною умовою забезпечення їх конкурентоспроможності на 
глобальних ринках. 

Ключовим елементом цієї стратегії підприємства у частині формування внутрішнього соціально 
відповідального середовища є заходи, пов’язані з реалізацією комплексу зобов’язань, які бере на себе 
роботодавець стосовно трудового колективу. До таких зобов’язань, що мають назву «соціальний 
пакет», відноситься набір гарантованих законодавством виплат, а також соціальних компенсацій та 
пільг, що виплачуються (або надаються) роботодавцем добровільно прямо або опосередковано на 
користь працівників. Належне формування облікової політики щодо соціального пакету в системі 
соціально-орієнтованого обліку є важливим чинником діяльності сучасного українського підприємства, 
яке прагне бути соціально відповідальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань побудови соціально-
орієнтованого обліку на підприємстві займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: А. Амеліна [3], 
К. Безверхий [4], Ж. Богданова [5], О. Будько [6], Ф. Бутинець [7, с. 16], І. Жиглей [8, с. 17-64], 
С. Король [9], М. Метьюс [10], О. Пацула [11], С. Петренко [12], Л. Чижевська [13], Л. Шкуліпа [14] та 
інші. Проблематику обліку витрат на заходи з реалізації соціального пакету вивчали: С. Левицька [15], 
Л. Суліменко [16], К. Шиманська [17] та інші. 

Аналіз вивчених джерел засвідчує, що питання формування облікової політики в частині 
соціального пакету в системі соціально-орієнтованого обліку підприємства залишається недостатньо 
розкритим, тобто потребує подальших наукових розвідок. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
формування облікової політики в частині соціального пакету в системі соціально-орієнтованого обліку 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» [18], облікова політика – це сукупність принципів, методів і 
процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. 

Питання, чи охоплює облікова політика всю систему бухгалтерського обліку підприємства або 
обмежена чітким колом завдань, залишається дискусійним серед українських вчених. Одні науковці, 
застосовуючи нормативне визначення поняття «облікова політика», вважають за доцільне 
обмежитися лише питаннями формалізації обов’язкових елементів облікової політики, необхідних для 
складання та подання фінансової звітності. Інші наполягають, що використання облікової політики як 
інструмента управління охоплює всю систему обліку на підприємстві, включно з організаційно-
управлінськими та податковими обліковими аспектами. Основним аргументом є те, що саме цілі та 
завдання управління обумовлюють обрання конкретних альтернатив серед облікових принципів, 
методів і процедур. Такий підхід орієнтує на розгляд облікової політики комплексно, з позиції її впливу 
на забезпечення обліковою інформацією всього управлінського процесу, а не лише питань складання  
фінансової звітності [19]. 
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Щодо підходу, викладеного у міжнародних стандартах обліку та звітності, то роз’яснення 
(тлумачення) поняття облікової політики в МСФЗ вказує, що об’єктом облікової політики є вся система 
бухгалтерського обліку підприємства, включно з управлінськими аспектами. 

Облікова політика є невід’ємною частиною цілісної системи бухгалтерського обліку 
підприємства, який функціонально поділяють на фінансовий та управлінський 
(внутрішньогосподарський) облік. Вона є тими методологічними рамками, яким підпорядкована 
організація та у межах яких здійснюється ведення всього облікового процесу стосовно всіх видів 
діяльності підприємства. 

Соціально-орієнтований облік – це функціональна підсистема управлінського обліку, яка 
дозволяє відокремити екологічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. Зміст соціально-
орієнтованого обліку можна визначити як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі користувачам достовірної та неупередженої інформації про стан 
і результати фінансування соціально відповідальної діяльності компанії. 

Соціально відповідальна поведінка підприємства щодо своїх працівників – багаторівневе 
поняття, яке включає в себе багато різноманітних та взаємодоповнюючих складових. 

На першому, базовому рівні соціально відповідальна поведінка передбачає повне виконання 
обов’язкових вимог, сформульованих діючим в країні законодавством стосовно виплат працівникам. 
Другий рівень соціальної відповідальності у якості головного пріоритету передбачає забезпечення 
працівників адекватними умовами не тільки для роботи, але й для життя: підвищення рівня 
кваліфікації працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціальної сфери. 
Третій рівень включає зовнішні аспекти діяльності підприємства і передбачає, насамперед, реалізацію 
благодійницьких програм [20, с. 29]. 

Забезпечення працівників необхідним соціальним пакетом є основою заходів з реалізації 
соціальної поведінки підприємства. Соціальний пакет виконує принаймні три функції: гарантійну, 
мотиваційну, компенсаторну. Реалізація цих функцій має забезпечувати досягнення основної мети – 
збалансування індивідуальних потреб працівника зі стратегічними потребами компанії. Підтримання 
такого балансу є можливим за рахунок досягнення відповідності соціального пакета основним цілям 
сторін трудових відносин [21, с. 118]. 

Стратегічне призначення соціального пакету – формування позитивних ділової репутації та 
іміджу роботодавця, побудова партнерських стосунків з працівниками, спрямованих на соціальний 
діалог, соціальний захист, безпеку, охорону праці і здоров’я, підвищення загального задоволення 
ними діяльністю підприємства. 

Отже, розробка і впровадження облікової політики стосовно соціального пакету є однією із 
складових загальної системи стратегічного управління соціально-орієнтованої діяльністю 
підприємства, інформаційним джерелом для планування та прийняття відповідних рішень. 

Об’єктом облікової політики в частині соціального пакету є витрати на виплати працівникам у 
грошовій та негрошовій формі та джерела для здійснення цих виплат. 

Частину витрат на соціальні виплати включають у виробничу собівартість продукції (товарів, 
робіт, послуг), а іншу частину відносять як витрати звітного періоду на персонал у складі 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. 

Основними джерелами виплат соціального пакету є поточні зобов’язання та створені 
короткострокові та довгострокові забезпечення [22, с. 183-184]. Крім того, частина соціально 
відповідальної діяльності підприємства фінансується за допомогою резервів, створених за рахунок 
чистого прибутку підприємства. 

До складу соціального пакета включають як базові соціальні гарантії, передбачені 
законодавством про працю та соціальне забезпечення, так і додаткові матеріальні блага, надання 
яких здійснюється роботодавцем за власною ініціативою. 

При цьому базовий соціальний пакет або передбачені законодавством гарантії працівнику 
охоплюють: 

– забезпечення необхідних для виконання роботи умов праці, передбачених законодавством 
про працю, колективним договором і угодою сторін; 

– загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
– виплата в повному розмірі належної працівнику заробітної плати; 
– надання соціальних пільг і гарантій, передбачених колективним договором, угодою. 
Виходячи з функцій соціального пакета, в його складі також можна виокремити мотиваційний 

пакет, що, в свою чергу, поєднує в собі конкурентний і компенсаційний пакети. Мотиваційний пакет 
може бути визначений як матеріальні блага, що надаються роботодавцем працівнику понад гарантії, 
передбачені законодавством. Він включає, зокрема, такі елементи, як недержавне пенсійне 
страхування, страхування життя та здоров’я від нещасного випадку, добровільне медичне 
страхування працівників і членів їх сімей. 

В узагальненому вигляді «вміст» конкурентного пакета можна представити як сукупність 
чотирьох блоків: 
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– забезпечення здоров’я; 
– розвиток корпоративної культури; навчання, підвищення кваліфікації; 
– відпочинок та розваги; 
– мотивація праці. 
Компенсаційний пакет охоплює відшкодування особистих витрат, пов’язаних з роботою (на 

мобільний зв’язок, транспорт, оренду чи придбання житла в іншому місті та ін.) [23, с. 116-118]. 
Вважаємо за доцільне формувати облікову політику в частині соціального пакету з урахуванням 

наступних класифікаційних ознак: 
– обов’язковості/добровільності надання матеріальних благ працівнику, які входять до 

соціального пакету; 
– вид витрат залежно від характеру виплати (базова, конкурентна, компенсаторна частина 

соціального пакету, вид соціальної програми виплат, функціональний напрямок виплати тощо); 
– періодичність виплати (разовий, постійний); 
– термін виплати (короткостроковий, довгостроковий). 
Для організації ведення відповідного обліку деталізація інформації у частині соціального пакету 

здійснюється шляхом кодифікації виплат у Робочому плані рахунків, який включається як додаток до 
розпорядчого документу про облікову політику. 

Важливим елементом організації обліку соціального пакету є нормативне забезпечення та 
документальне оформлення операцій. Перелік матеріальних благ, що входять до соціального пакета, 
порядок та умови надання їх працівнику, можуть бути: 

1. Безпосередньо зафіксований в трудовому договорі (контракті) у розділі «Зобов’язання 
роботодавця», у разі, якщо він укладається в письмовій формі; 

2. Включений до відповідного розділу колективного договору; 
3. Викладений у вигляді спеціально розробленого локального внутрішнього документа 

підприємства, наприклад, як «Положення про соціальний пакет». 
Вважаємо за доцільне навести відповідний документ або розділ документу щодо соціального 

пакету як додаток до розпорядчого документу про облікову політику. 
Також до розпорядчого документу про облікову політику доцільно включити інформацію щодо 

складу нетипових внутрішніх первинних документів, регістрів і форм звітності стосовно розрахунків за 
соціальним пакетом. 

Важним елементом облікової політики при організації обліку та забезпеченні умов для 
внутрішнього контролю соціального пакету є проведення регулярних інвентаризацій виплат 
працівникам. При цьому слід зосередитися не лише на вивченні правильності та повноті здійснення 
виплат відповідно до діючих законодавчих та внутрішньогосподарських нормативних актів та 
відображення залишків у бухгалтерських регістрах та звітності, а й на оцінці ефективності застосування 
соціального пакету, відповідності досягнутих соціальних результатів встановленим цілям та завданням 
розвитку підприємства. Неефективність заходів з надання соціального пакета може бути зумовлена 
неправильним добором його складових і їх перерозподілом всередині підприємства. 

Виходячи з цього елементами облікової політики у частині соціального пакету пропонується 
визнати ті, що зазначені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Елементи облікової політики підприємства в частині соціального пакету 

 
Елемент облікової 

політики 
Характеристика елементу облікової політики 

1 2 

Перелік та склад виплат 
соціального пакету 

– встановлюється залежно від ознак обов’язковості/добровільності надання 
матеріальних благ працівнику, від характеру та функціональної спрямованості 
виплат, періодичності та терміну  виплат, які входять до соціального пакету. 

Робочий план рахунків у 
частині соціального пакету 

– зазначають нові субрахунки для кожного виду виплат соціального пакету на 
рахунках витрат, розрахунків, забезпечень та резервів; 
– використання/невикористання для кодування виплат соціального пакету 
рахунків класу 8 «Витрати за елементами». 

Перелік та склад 
забезпечень соціального 
пакету 

– встановлюється склад поточних та довгострокових забезпечень залежно від 
виду виплат соціального пакету; 
– порядок встановлення величини кожного виду забезпечень для здійснення 
виплат соціального пакету. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Програми виплат 
працівникам 

– визначаються підприємством самостійно відповідно до видів виплат та програм, 
що представлені П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [23]: поточні виплати; 
програми виплат за участі кількох роботодавців; програми виплат інструментами 
власного капіталу; програми виплат після закінчення трудової діяльності, інші 
програми довгострокових виплат. 

Документальне 
оформлення операцій 

– зазначають внутрішні нетипові форми первинних документів, форми кадрової 
документації, регістрів обліку, форми внутрішньої звітності, які використовуються 
для обліку соціального пакету, у тому числі під час інвентаризації для оцінки 
ефективності застосування виплат. 

Джерело: власна розробка 

 
Вважаємо, що при формуванні облікової політики у частині соціального пакету необхідно 

врахувати всі методичні та організаційно-управлінські аспекти, які стосуються виплат працівникам 
згідно з чинним законодавством, та особливості господарської діяльності підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
1. Облікова політика у частині соціального пакету є частиною загальної системи стратегічного 

управління соціально-орієнтованої діяльності підприємства. Об’єктом облікової політики у частині 
соціального пакету є витрати на виплати працівникам у грошовій та негрошовій формі та джерела для 
здійснення цих виплат. 

2. Організація обліку соціального пакету в частині облікової політики має включати: 
1) визначення переліку та складу виплат соціального пакету за ознаками 
обов’язковості/добровільності надання матеріальних благ працівнику, характером та функціональною 
спрямованістю виплат, періодичністю та терміном виплат, які входять в соціальний пакет; 
2) кодифікацію рахунків за видами виплат соціального пакету у робочому плані рахунків; 
3) встановлення складу поточних та довгострокових забезпечень та їх величини залежно від виду 
виплат соціального пакету; 4) визначення програм виплат працівникам; 5) розробку внутрішніх 
нетипових форм первинних документів, форм кадрової документації, регістрів обліку, форм 
внутрішньої звітності, які використовуються для обліку соціального пакету, у тому числі під час 
інвентаризації для оцінки ефективності застосування виплат. 
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Панченко О.М., Оденець А.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЧАСТИНІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо формування облікової політики у частині 

соціального пакету в системі соціально-орієнтованого обліку підприємства. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні складу елементів облікової 
політики підприємства у частині соціального пакету); метод системного вивчення господарських процесів (при 
розробці практичних рекомендацій щодо формування облікової політики у частині соціального пакету); 
абстрактно-логічний метод (при узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і 
формуванні висновків та пропозицій). 

Результати. Встановлено, що облікова політика у частині соціального пакету є складовою загальної 

системи стратегічного управління соціально-орієнтованої діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність 
формування облікової політики в частині соціального пакету при організації соціально-орієнтованого обліку. 
Визначено, що об’єктом облікової політики у частині соціального пакету є витрати на виплати працівникам у 
грошовій та негрошовій формі та джерела для здійснення цих виплат. Встановлено класифікаційні ознаки для 
визначення переліку та складу виплат соціального пакету в обліку. Обґрунтовано пропозиції для формування 
облікової політики підприємства у частині організації обліку соціального пакету. 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій для формування облікової політики підприємства у 

частині організації обліку соціального пакету, зокрема методичних та організаційно-управлінських елементів 
формування облікової політики. 

Практична значущість. Основні положення дослідження у формі практичних рекомендацій можуть бути 

використані суб’єктами господарювання для удосконалення підходів до формування облікової політики у частині 
організації обліку виплат працівникам у складі соціального пакету з метою підвищення ефективності соціально-
відповідальної діяльності. 

Ключові слова: соціальний пакет, виплати працівникам, елементи облікової політики у частині соціального 

пакету, формування облікової політики підприємства у частині соціального пакету. 
 

Panchenko O.M., Odenets A.P. FEATURES OF FORMING OF ACCOUNTING POLICY IN THE PART OF THE 
SOCIAL PACKAGE IN THE SYSTEM OF SOCIALLY ORIENTED ACCOUNTING OF THE ENTERPRISE 

Purpose. Development of scientifically substantiated proposals for the formation of accounting policies in the part 

of the social package in the system of socially-oriented accounting of the enterprise. 
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Methodology of research. In the course of the research, both general scientific and specific methods of cognition 

were used: methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction (for refining the composition of elements of 
the accounting policy of the enterprise in the part of the social package); method of systematic study of economic 
processes (for developing practical recommendations for the formation of accounting policies in the social package); 
abstract-logical method (for generalizing the theoretical positions, establishing causal relationships and forming 
conclusions and proposals). 

Findings. It was established that the accounting policy in the part of the social package is an integral part of the 

overall system of strategic management of the socially oriented activity of the enterprise. The expediency of formation of 
the accounting policy in the part of the social package during the organization of socially-oriented accounting was 
substantiated. It was determined that the object of the accounting policy in the part of the social package is the expenses 
for employee payments in cash and non-monetary form and sources for the implementation of these payments. 
Classification features for determining the list and composition of social package payments in the account were 
established. The proposals for the formation of the accounting policy of the enterprise in the part of the organization of 
accounting of the social package were substantiated. 

Originality consists in substantiating the proposals for forming the accounting policy of the enterprise in the part 

of organization of accounting of the social package, in particular methodological and organizational and managerial 
elements of accounting policy formation. 

Practical value. The main provisions of the study in the form of practical recommendations can be used by 

business entities to improve approaches to the formation of accounting policies in terms of the organization of accounting 
for employee benefits as part of the social package in order to increase the effectiveness of socially responsible 
activities. 

Key words: social package, payments to employees, elements of accounting policy in the part of social package, 

formation of accounting policy of enterprise in the part of social package. 
 

Панченко О.М., Оденец А.П. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель. Разработка научно-обоснованных предложений по формированию учетной политики в части 

социального пакета в системе социально-ориентированного учета предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные 

методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении состава элементов 
учетной политики предприятия в части социального пакета); метод системного изучения хозяйственных 
процессов (при разработке практических рекомендаций по формированию учетной политики в части социального 
пакета); абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, установлении причинно-
следственных связей и формировании выводов и предложений). 

Результаты. Установлено, что учетная политика в части социального пакета является составной частью 

общей системы стратегического управления социально-ориентированной деятельности предприятия. 
Обоснована целесообразность формирования учетной политики в части социального пакета при организации 
социально-ориентированного учета. Определено, что объектом учетной политики в части социального пакета 
являются расходы на выплаты работникам в денежной и неденежной форме и источники для осуществления 
этих выплат. Установлено классификационные признаки для определения перечня и состава выплат 
социального пакета в учете. Обоснованы предложения для формирования учетной политики предприятия в 
части организации учета социального пакета. 

Научная новизна заключается в обосновании предложений для формирования учетной политики 

предприятия в части организации учета социального пакета, в частности методических и организационно-
управленческих элементов формирования учетной политики. 

Практическая значимость. Основные положения исследования в форме практических рекомендаций 

могут быть использованы субъектами хозяйствования для совершенствования подходов к формированию 
учетной политики в части организации учета выплат работникам в составе социального пакета с целью 
повышения эффективности социально-ответственной деятельности. 

Ключевые слова: социальный пакет, выплаты работникам, элементы учетной политики в части 

социального пакета, формирование учетной политики предприятия в части социального пакета. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАРТАП-
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. В останні роки в професійний лексикон фахівців з менеджменту 

стрімко увійшло слово «стартап». Спочатку воно використовувалося в Інтернет публікаціях 
практикуючих фахівців, в спеціалізованих виданнях закордонних успішних стартаперів та венчурних 
інвесторів, а згодом стало з’являтися і у фаховій науковій літературі. 

Сьогодні феномен стартапу цікавить багатьох, в тому числі в Україні, оскільки загальновизнано, 
що тільки інноваційний, молодий, успішно розвиваючий бізнес здатен забезпечити стійке економічне 
зростання економіки, різке підвищення конкурентоспроможності наших товарів та послуг, зростання 
інвестиційної привабливості країни. Отже, актуальною науковою проблемою є усвідомлення сутності 
та специфіки такого явища, як стартап; формування на цій основі теоретичних засад та практичного 
інструментарію високоефективного менеджменту в цій специфічній формі та різновиді 
підприємництва, здатного забезпечити зростання його життєздатності, успішне проходження 
критичних стадій життєвого циклу та виведення на стабільне високоефективне функціонування. 

Сьогодні в українському Інтернет-просторі можна побачити різноманітні текстові та 
відеоматеріали, які стосуються визначення сутності, періодизації життєвого циклу, рекомендацій щодо 
пошуку ідеї продукту, його створення, виведення на ринок, пошуку фінансування, підбору та 
мотивування команди стартапу, інфраструктури підтримки стартапів, які підготовлені успішними 
стартаперами, представниками венчурних фондів, структур підтримки стартаперства, практикуючими 
фахівцями, навчальними структурами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковому просторі України тематика діяльності 
стартапу поки що представлена досить скромно. За пошуковим запитом «стартап» ресурс «Наукова 
періодика України» станом на червень 2017 року видав лише 22 наукові статті, в яких 
використовується даний термін. Вивчення їх змісту дозволяє стверджувати, що українські науковці 
поки що опановують лише перший етап знань та розумінь щодо феномену діяльності стартапу. 

Увагу українських науковців перш за все привертає розкриття сутнісних особливостей як нової 

форми ведення бізнесу. Так, в працях Чазова Є., Попко О. В. 1-2 визначені принципові відмінності 
стартапу від класичного бізнесу та інших форм ведення підприємництва, з посилання на закордонні 
дослідження здійснена періодизація розвитку та розглянуті особливості окремих стадій. Ситник Н. І. 

3 запропонована класифікацію статапів. Популяризація досвіду успішних закордонних та вітчизняних 
стартап-проектів, критична оцінка існуючої державної підтримки підприємництва, які будуть сприяти 
розвитку стартапу в Україні, та розробка пропозицій щодо удосконалення здійснена в працях 

Курченко О. О. та Мрихіної О. Б. 4-5. В той же час наявні лише окремі фрагментарні публікації, 
присвячені проблематиці фінансування стартапів в Україні, зокрема особливостям їх венчурного 

інвестування 6-7, розробці маркетингової стратегії стартапу 8, особливостям бізнес-планування 

стартап-проектів, зокрема аудиту новаторських ідей 9. 
В останні роки здійснено переклад на російську мову (яка є зручною для швидкого опанування) 

великої кількості спеціалізованих видань, присвячених проблематиці створення стартапів, відбору 
ідеї, розробці продукту, тестування бізнес-моделі, пошуку необхідного фінансування тощо. Відповідно, 
вони знайшли широке поширення в російськомовному секторі книговидавництва та Інтернеті 
(електронні книжки). Так, на пошуковий запит «стартап» Інтернет-магазин книг Yakaboo.ua пропонує 
придбати 33 спеціалізованих видання закордонних авторів; Інтернет-магазин Ozon.ru – 77 книг та 
брошур як перекладних, так і російських. Ці видання присвячені не тільки популяризації досвіду 
відомих успішних стартаперів; все більшою мірою вони містять професійні поради майбутнім 
стартаперам, які стосуються найважливіших проблемних питань розвитку стартапу та забезпечення 
його успіху. Англомовні науковці та зацікавлені фахівці можуть і не чекати перекладної літератури. 
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Кількість видань, підготовлених англійською мовою, є просто вражаючою. Запит на цю проблематику в 
Інтернет-магазині Amazon.com дозволяє замовити більше 13 тисяч видань. Наведені дані наочно 
підтверджують надзвичайно великий інтерес до проблематики, що розглядається. 

Незважаючи на велику кількість закордонних книг та наявні вітчизняні наукові публікації з 
проблематики діяльності стартапів, дану тему не можна вважати вичерпаною. Навпаки, можна 
стверджувати, що наявне різноманіття порад та рекомендацій віддзеркалюють індивідуальний досвід 
успішних закордонних та вітчизняних стартаперів, індивідуальне уявлення про кращу практику та 
інструментарій управління. Крім того, вони не враховують реалії створення та функціонування 
стартапів в Україні, менталітет українських стартаперів, інвесторів, інших зацікавлених осіб. Саме 
тому необхідне наукове осмислення цієї інформації, її систематизація та узагальнення. 

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є систематизація існуючих розробок та 
формування на цій основі теоретико-методологічних засад нового напряму в теорії та практиці 
управління – стартап-менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальнозрозумілим є твердження, що 
створенням та розвитком стартапу необхідно управляти задля забезпечення досягнення його цілей та 
задач. Розуміння цього приводить до формулювання гіпотези стосовно доцільності формування 
спеціальної цілісної системи щодо знань та інструментів управління (менеджменту). 

Сутність поняття «менеджмент» загальновідоме. Набули поширення та визнання різноманітні 
підходи до його тлумачення. Зокрема: 1) сутнісний (вміння та мистецтво керувати людьми для 
досягнення цілей, виконання роботи та досягнення цілей за допомогою інших людей); 2) цільовий 
(метою менеджменту в бізнес-організації, виробничо-господарській системі є отримання та 
примноження прибутку за рахунок оптимізації (раціонального використання); 3) процесний (для 
досягнення визначеної мети необхідно здійснювати певну послідовність дій); 4) інструментальний 
(сукупність принципів, методів, засобів та форм управління, які здійснюються для досягнення 
визначеної мети); 5) функціональний (процес планування, організації, мотивації і контролю з метою 
формування і досягнення цілей організації); 6) професійний (самостійний вид діяльності, яка 
здійснюється на професійній основі); 7) інтегруючий (діяльність, яка забезпечує інтеграцію людей в 
єдину колектив, зберігає цілісність організації та встановлює взаємодію організації із зовнішнім 
середовищем) та інші. 

Загальновизнаною є теза про активний розвиток науки менеджменту, охоплення нею все більше 
суміжних наук, виокремлення особливостей практичної реалізації основних теоретичних положень як у 
окремих функціональних царинах (фінансовий, маркетинговий, персоналу, інвестиційний, 
інноваційний тощо), так і для окремих бізнес-організацій та установ (менеджмент промислових, 
аграрних, торговельних підприємств, менеджмент в банках , страхових компаніях тощо). 

Сутність такого явища, як стартап детально розглянута в багатьох виданнях українських та 
закордонних науковців. Інтегруючи наявні визначення цього феномену (специфічної бізнес-
організації), вважаємо необхідним ще раз акцентувати увагу на її сутнісних відмітних характеристиках: 

1. Нова (молода) організація, яка створена недавно, тобто знаходиться на етапах життєвого 
циклу від народження до початку стабільної операційної діяльності; 

2. В основі стартапу лежить оригінальна амбіційна інноваційна ідея, яка передбачає створення 
принципово нових продуктів та послуг, використання принципово нових матеріалів та технологій або 
впровадження принципово нової бізнес-моделі реалізації існуючих продуктів та послуг, яка може 
успішно масштабуватися (тиражуватися); 

3. Відсутність минулого досвіду: коротка історія операційної діяльності чи тільки підготовка до її 
проведення; 

4. Бізнес-організація, метою діяльності якої є перевірка життєздатності бізнес-ідеї чи моделі; 
максимально швидка окупність вкладених інвестицій та отримання прибутку (перехід в «зону 
прибутковості»); 

5. Проектно-орієнтована організація з чіткими та обмеженими в часі вимогами щодо 
використання ресурсів та отримання результатів; 

6. Залучення інвесторів, використання як традиційних, так і нетрадиційних джерел 
фінансування (оскільки обсяг власних коштів є мінімальним та недостатнім), використанням 
можливостей державної чи комерційної підтримки та інструментів акселерації (прискореного 
становлення); 

7.  Відсутність «готового» ринку, на якому може здійснюватися реалізація інноваційного 
продукту чи бізнес-моделі, що обумовлює необхідність його цілеспрямованого формування; 

8. Максимально проста організаційно-правова форма існування або взагалі відсутність 
юридичного оформлення - неформальна, віртуальна організація; 

9. Тимчасовий колектив однодумців, який об’єднує молодих, амбіційних, талановитих людей-
ініціаторів та розробників інноваційних ідей, згодних працювати певний час без будь-яких обмежень, 
гарантій, фінансових зобов’язань тощо задля реалізації інноваційної ідеї та забезпечення 
довгострокового успіху; 
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10. Високоризиковий венчурний проект з неможливістю прогнозних оцінок доходів та витрат, 
невизначеним фінансовим результатом, але з можливістю отримання надприбутків та високої 
капіталізації (ринкової вартості) в разі успішної реалізації; 

11. Майбутній розвиток стартапу передбачає розширення (масштабування) налагодженого 
успішного бізнесу зусиллями як існуючої команди (ініціаторів бізнесу, підібраного персоналу), так і 
проведення його продажу із залученням нових зацікавлених осіб. 

Життєвий цикл стартапу містить специфічні (порівняно з життєвим циклом діючої бізнес-
організації) стадії, які відрізняються основними видами робіт, цілями та завданнями, які мають бути 
виконані (табл. 1). 

Таблиця 1 
Періодизація життєвого циклу стартапу 

 

Поширені назви 
стадії життєвого 
циклу стартапу 

Межі часового 
періоду 

Основні  види робіт, цілі  та завдання 

Pre-startap. 
Передпосівна стадія. 
Етап зародження. 
Гіпотеза та концепція 
бізнесу. 

Період часу від 
виникнення ідеї 
проекту до 
початку роботи 
над створенням 
продукту 

Генерування, відбір, первинне тестування  інноваційних ідей 
(концепції ведення бізнесу). Пошук співзасновників та 
формування ефективної взаємодії між ними та носієм інноваційної 
бізнес-ідеї. Підбір команди стартапу та створення умов для 
високоефективної співпраці. Формування культури стартапу та 
системи мотивації до високоефективної праці. Розробка та 
тестування бізнес-моделі та/або моделі створення продукту, 
розробка першого варіанту бізнес-плану проекту. Пошук джерел 
фінансування стартових витрат. Пошук ментора проекту та участь 
в різноманітних програмах акселерації. 

Pre-seed.  
Посівна стадія.  
Етап становлення. 
Перевірка гіпотези 
(підтвердження 
ринком). 

Період часу, 
протягом якого 
здійснюється 
робота по 
створенню 
продукту стартапу 

Максимально швидка та ефективна робота по створенню 
продукту стартапу, зокрема розробка його наступних версій: 
прототип (prototype), працюючий  прототип (working prototype), 
альфа-версія (alpha), приватна бета-версія (private beta), публічна 
бета-версія (public beta). Формування культури стартапу та 
системи мотивації до високоефективної праці. Дослідження 
перспективного ринку, формування попиту на продукт стартапу. 
Забезпечення ефективного залучення зацікавлених споживачів 
(фанатів продукту) в процес його створення (доопрацювання). 
Пошук венчурного інвестора та налагодження ефективної 
співпраці з ним. 

Startup stage. 
Стартап-стадія. 
Етап раннього 
зростання. 
Становлення бізнесу. 

Період часу від 
початку масового 
виробництва 
продукту стартапу 
до забезпечення 
прибуткової 
операційної 
діяльності 

Підстадія ранній стартап (launch, or early startup stage): ефективне 
розв’язання усіх питань, пов’язаних з налагодження операційної 
діяльності стартапу та запуском продукту у виробництво; 
налагодження основних та допоміжних бізнес-процесів 
(створення/оренда необхідно матеріально-технічної бази, 
придбання/оренда необхідного обладнання; закупівля сировини 
та комплектуючих; найм, навчання та мотивація операційного та 
управлінського персоналу, організація збуту продукції, 
маркетингова підтримка операційної діяльності та освоєння 
цільового ринку; пошук та залучення джерел фінансування 
поточної операційної діяльності тощо). 
Підстадія піздній стартап (first clients, or late startup stage): 
налагодження ефективної співпраці з першими клієнтами 
продукту стартапу; управління продуктивністю та прибутковістю 
оперативної діяльності; формування системи професійного 
управління (адміністрування). 

Post-startap. 
Пост-стартап стадія. 
Етап зрілості. 
Масштабування 
бізнесу. 

Період від 
налагодження 
ефективної 
роботи на 
первинному 
цільовому ринку 
до виходу зі 
стартапу 

Підстадія зростання (growth stage) - забезпечення стабільного 
зростання обсягів та ефективності  діяльності, освоєння 
первинного цільового ринку, заняття цільової ринкової ніші, 
формування стійкої конкурентної позиції. 
Підстадія розширення (expansion stage) - забезпечення виведення 
продукції стартапу на нові перспективні ринки, постійний розвиток 
продукту стартапу, удосконалення форм та методів роботи з 
покупцями продукції стартапу. 
Підстадія виходу (exit stage) – підготовка та прийняття рішення 
щодо доцільності виходу зі стартап-проекту; організаційно-
економічне обґрунтування та порівняння наявних альтернатив 
виходу зі стартапу, підготовка та проведення роботи з практичної 
реалізації обраного варіанту: продаж стартапу стратегічному 
інвестору, приватне або публічне (IPO) розміщення акцій 
стартапу. 

Джерело: складено автором на основі  1-4 
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Враховуючи специфічність такого об’єкта управління як стартап та базуючись на парадигмі 
сучасного менеджменту, пропонується виокремити його новий різновид – систему загального та 
функціонального менеджменту в стартапах або скорочено – стартап-менеджмент. 

Запропоноване словосполучення не є авторським. Його вже тривалий час використовують 
різноманітні консалтингові структури. Наприклад, консалтингова компанія «Pro Business Center» 
пропонує послугу «стартап-менеджмент», під якою розуміється «повний комплекс послуг, пов’язаний з 
створенням, запуском та організацією бізнесу в будь-якій предметній сфері «під ключ», а також 
управління проектами в малому та середньому бізнесі з виведенням їх на точку беззбитковості чи 
заданий рівень прибутковості, обґрунтування та управління реалізацією проектами створення нового 

бізнесу за міжнародними стандартами, зокрема проведення бізнес-планування 10. 
Назва «стартап-менеджмент» активно використовується і в навчально-освітній діяльності – як 

назва нових навчальних програм, орієнтованих на заснування власного бізнесу, забезпечення його 

швидкого запуску та окупності 11. Пояснюючи відмінності стартап-менеджменту від звичайного 
управління проектом, автори курсу наголошують на ключових відмінностях: 1) обмеженість ресурсів та 
амбіційність задач; 2) необхідність набуття менеджерських знань саме фаундерами – засновниками, 
ініціаторами проектів, носіями підприємницьких ідей. 

Критичне осмислення та інтеграція поширених у науковому середовищі підходів до тлумачення 
змісту поняття «менеджмент», дозволяє сформувати наступне визначення поняття «стартап-
менеджмент» – сукупність принципів, методів, засобів та форм управління стартапом, які 
обумовлюють зміст управлінського процесу на ранніх стадіях його життєвого циклу, забезпечують 
інтеграцію зусиль (знання, інтелект та талант, кошти, досвід) усіх зацікавлених осіб, дозволяють 
суб’єктам управління обґрунтовано приймати та реалізовувати управлінські рішення, необхідні для 
досягнення цілей створення та розвитку стартапу. Таким чином, мова йде про узагальнення та 
розробку на загальному теоретичному підґрунті менеджменту системи спеціальних знань, принципів, 
методів, засобів управління, дотримання яких буде сприяти скороченню «дитячої смертності» серед 
стартапів. 

Розкриємо авторське розуміння ключових слів запропонованого тлумачення. 
Об’єктом стартап-менеджменту є основні процеси ранніх стадій життєвого циклу стартапу: від 

народження інноваційної ідеї до її успішної комерціалізації, тобто початку отримання прибутків. 
Ранніми стадіями життєвого циклу стартапу, протягом яких і виникає необхідність в специфічних 

прийомах та методах управління, підготовці та прийнятті специфічних управлінських рішень, є 
передпосівна (зародження) та посівна (становлення) стадії його життєвого циклу. Закордонні фахівці 
надали дуже влучну узагальнюючу назву цим стадіям, яка набула поширення в бізнес-колах, – 
«долина смерті». Така назва обумовлена тим, що саме ці стадії є найбільш важливими, вирішальними 
для подальшої долі стартапу, саме ці стадії, на жаль, стають критичними, «непрохідними» для 
більшості стартапів, які так і не «доживають» до точки беззбитковості, не знаходять «підтвердження 
ринком» своєї бізнес-ідеї чи концепції, не формують необхідної кількості прихильників та не 
забезпечують необхідності кількості продаж свого продукту. На більш пізніх стадіях система 
управління стартапом стає звичайним управління проектом, тобто має будуватися з врахуванням 
сучасної парадигми, надбань, інструментів та моделей загального та функціонального менеджменту 
працюючого бізнесу. 

Суб’єктом стартап-менеджменту є певне коло осіб, які зацікавлені в досягненні цілей стартапу. 
Ними можуть бути різні особи: ініціатор інноваційної ідеї – фаундер (засновник бізнесу, носій 
інноваційної ідеї), співзасновники, інвестор стартап-проекту, лідер (керівник) команди стартапу, 
спеціально залучений інвестором професійний управлінець - сертифікований фахівець з управління 
проектами, який володіє різними технологіями та стандартами проведення цієї діяльності тощо. 

Зацікавленими особами є різні суб’єкти зовнішнього та внутрішнього середовища стартапу, 
зокрема: власники та інвестори стартапу, члени команди (персонал) стартапу, постачальники 
необхідних ресурсів, державні органи та соціальна спільнота, в якій здійснюється становлення 
стартапу тощо. Найважливіше місце в цьому переліку, враховуючи інноваційність бізнес-ідеї чи 
продукту, мають посідати його майбутні споживачі та клієнти. Останні мають бути знайдені та залучені 
в процес створення продукту стартапу з метою забезпечення його відповідності їх запитам та 
очікуванням, а також формування згодом масового ринку збуту нового інноваційного продукту. 

Цілі управління стартапом на ранніх стадіях його розвитку є вельми різноманітними. 
Пропонується виокремити та в подальшому поглиблено розглядати наступні цілі стартап-
менеджменту та, відповідно, систему знань, інструментів та досвіду щодо їх досягнення: 

1. генерування, попереднє тестування (аудит) та відбір бізнес-ідеї стартапу; 
2. формування команди стартапу та забезпечення ефективної взаємодії членів команди; 
3. розробка мінімально життєздатного продукту та виведення його на ринок з метою 

ідентифікації та верифікації споживачів продукту та їх залучення до процесів тестування та 
доопрацювання продукту стартапу; 

4. закріплення/набуття прав інтелектуальної власності на ідею/продукт стартапу; 
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5. забезпечення успішного початку продаж продукту стартапу та забезпечення мінімально 
необхідного обсягу продаж; 

6. вихід та освоєння основного (цільового) ринку стартапу; формування та розвиток до 
мінімально-необхідного обсягу клієнтської бази; 

7. оптимізація джерел фінансування стартапу та забезпечення залучення необхідного обсягу 
фінансових ресурсів; 

8. забезпечення ефективної взаємодії та мінімізації ризиків співпраці з венчурними 
інвесторами; 

9. розробка, тестування, прийняття та постійний розвиток бізнес-моделі стартапу; 
10. розробка стратегії подальшого розвитку(масштабування) стартапу та забезпечення умов для 

її імплементації. 
Таким чином, у складі стартап-менеджменту доцільно виокремити 3 найголовніші підсистеми: 

 організаційно-мотиваційну підсистему, яка має створювати передумови для ефективного 
формування команди та культури стартапу, забезпечувати результативну співпрацю фаундера, 
співзасновників та розробників продукту, розробку та тестування організаційної моделі стартап-
проекту, розробку та імплементацію стратегії подальшого розвитку (масштабування) бізнесу стартапу; 

 маркетингову підсистему, основною метою якої має бути розробка маркетингового комплексу 
стартап-проекту, тобто створення життєздатного продукту стартапу, ідентифікація та верифікація 
прихильників продукту стартапу та залучення їх для подальшого тестування та доопрацювання 
продукту, розвиток споживачів та формування попиту на продукцію стартапу, тобто необхідної 
кількості покупців (первинних прихильників та послідовників) для освоєння цільового ринку та 
беззбиткової діяльності; 

 фінансову підсистему, спрямовану на пошук фінансових ресурсів, необхідних для 
фінансування досліджень та розробки продукту, а також початку операційної діяльності (масового 
виробництва) за рахунок як традиційних, так і нетрадиційних джерел; здійснення пошуку та залучення 
потенційного інвестора стартап-проекту, розробку життєздатної та привабливої для інвестора бізнес-
моделі стартапу. 

Методологічною основою стартап-менеджменту є класичне розуміння змісту понять: система, 
процес, функції, принципи управління тощо. Але, з врахуванням специфічності стартапу, їх змістовне 
наповнення мають бути уточнено та адаптовано під специфіку ранніх стадій життєдіяльності та 
інноваційності продукту, який створюється (розробляється). 

Визначений зміст та структуризація проблематики (логіка розгляду) покладена в основу 
спецкурсу «Стартап-менеджмент», викладання якого започатковано в КНЕУ для студентів 
магістерської програми «Менеджмент інновацій», а також вибірково для студентів інших 
спеціальностей. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведена систематизація існуючих 
розробок вітчизняних та закордонних науковців та практикуючих фахівців, визначення сутнісних 
характеристик та особливостей ранніх стадій діяльності стартапів дозволило сформувати авторське 
тлумачення сутності поняття «стартап-менеджмент», визначити його методологічні основи, 
охарактеризувати об’єкт, суб’єктів, зацікавлених осіб, визначити цілі, задачі та основні підсистеми. 
Подальші дослідження мають бути спрямовані на теоретичне осмислення та систематизацію з 
врахуванням потреб українського бізнес-середовища практичного інструментарію реалізації окремих 
підсистем стартап-менеджменту. 
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Мета. Систематизація існуючих розробок та формування на цій основі теоретико-методологічних засад 
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Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, які 

забезпечили аналіз та критичне осмислення наявних публікацій закордонних та вітчизняних науковців, 
стартаперів та практикуючих фахівців – для визначення сутністних хактеристик стартапів, періодизації їх 
життєвого циклу, ідентифікації базових параметрів стартап-менеджменту. 
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Результати. Визначені сутнісні характеристики стартапу. Здійснена характеристика стадій життєвого циклу 

стартапу з визначенням переліку робіт, цілей та завдань окремих стадій. Базуючись на сучасній парадигмі 
менеджменту та усвідомлюючи особливості феномену стартапу, сформовано авторське тлумачення сутності 
поняття «стартап-менеджмент», під яким запропоновано розуміти сукупність принципів, методів, засобів та форм 
управління стартапом, які обумовлюють зміст управлінського процесу на ранніх стадіях його життєвого циклу, 
забезпечують інтеграцію зусиль (знання, інтелект та талант, кошти, досвід) усіх зацікавлених осіб, дозволяють 
суб’єктам управління обґрунтовано приймати та реалізовувати управлінські рішення, необхідні для досягнення 
цілей створення та розвитку стартапу. Охарактеризовані об’єкт, суб’єкти та зацікавлені особи; визначені цілі, 
задачі та основні підсистеми стартап-менеджменту. 

Наукова новизна. Вперше дано наукове тлумачення поняття «стартап-менеджмент», поглиблено 

розуміння феномену стартапу на основі визначення його сутнісних характеристик; дістала розвиток періодизація 
життєвого циклу стартапу шляхом визначення цілей та задач окремих стадій. 

Практична значущість. Відокремлення нового виду менеджменту відкриває простір для систематизації 

наявних та розробки нових рекомендацій щодо здійснення управління стартапами на ранніх стадіях їх життєвого 
циклу. 

Ключові слова: стартап, стадії життєвого циклу стартапу, ранні стадії розвитку стартапу, стартап-

менеджмент, система загального та функціонального управління в стартапах. 
 
Lihonenko L.O. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF START-UP MANAGEMENT 
Purpose is to systematization of the existing developments and on this basis formation of theoretical and 

methodological foundations of a new direction in the theory and practice of management, which is start-up management. 
Methodology of research. In the course of the research, general scientific and special methods were used that 

provided for the analysis and critical comprehension of existing publications of foreign and domestic scientists, start-ups 
and practitioners – to determine the essential characteristics of startups, periodization of their life cycle, identification of 
the basic parameters of start-up management. 

Findings. The essential features of the start-up are defined. The description of the stages of the life cycle of the start-

up with the list of activities, goals and tasks of individual stages has been made. Based on the modern paradigm of 
management and being aware of the peculiarities of a startup phenomenon, the author’s interpretation of the essence of the 
concept of «start-up management» is given. This interpretation considers start-up management as a set of principles, 
methods, styles and forms of start-up management which results into the content of the management process at the early 
stages of its life cycle, integrates the efforts (knowledge, intelligence and talent, finances, experience) of all the interested 
persons, enables the subjects of management to make and implement reasonable  managerial decisions which are needed 
to achieve the objectives of creation and development of the start-up. There are also given characteristics of the object, the 
subjects and stakeholders, defined goals, tasks and main subsystems of start-up management. 

Originality. For the first time scientific interpretation of the concept of «start-up management» is given, deep 

understanding of the start-up phenomenon on the basis of determining its essential characteristics and the development 
of the periodization of the life cycle of the start-up through the definition of goals and objectives of individual stages are 
described. 

Practical value. Separating a new type of management results into systematization of the existing and 

development of new recommendations as to managing start-ups at the early stages of their life cycle. 
Key words: start-up, stages of a start-up life cycle, early stages of start-up development, start-up management, a 

system of general and functional management in start-ups. 
 

Лигоненко Л.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАРТАП-МЕНЕДЖМЕНТА 
Цель – систематизация существующих разработок и формирование на этой основе теоретико-

методологических основ нового направления в теории и практике управления – стартап-менеджмента. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

которые обеспечили анализ и критическое осмысление имеющихся публикаций зарубежных и отечественных 
ученых, стартаперов и практикующих специалистов - для определения сущностных  хактеристик стартапов, 
периодизации их жизненного цикла, идентификации базовых параметров стартап-менеджмента. 

Результаты. Определены сущностные характеристики стартапа. Осуществлена характеристика стадий 

жизненного цикла стартапа с определением перечня работ, целей и задач отдельных стадий. Основываясь на 
современной парадигме менеджмента и осознавая особенности феномена стартапа, сформировано авторское 
толкование сущности понятия «стартап-менеджмент» – совокупность принципов, методов, средств и форм 
управления стартапом, которые обусловливают содержание управленческого процесса на ранних стадиях его 
жизненного цикла, обеспечивают интеграцию усилий (знания, интеллект и талант, средства, опыт) всех 
заинтересованных лиц, позволяют субъектам управления обосновано принимать и реализовывать 
управленческие решения, необходимые для достижения целей создания и развития стартапа. 
Охарактеризованы объект, субъекты, заинтересованные лица; определены цели, задачи и основные подсистемы 
стартап-менеджмента. 

Научная новизна. Впервые сформулировано научное трактование понятия «стартап-менеджмент», 

углублено понимание феномена стартапа на основе определения его сущностных характеристик, получила 
развитие периодизация жизненного цикла стартапа путем определения целей и задач отдельных стадий. 

Практическая значимость. Выделение нового вида менеджмента открывает простор для систематизации 

имеющихся и разработки новых рекомендаций по осуществлению управления стартапами на ранних стадиях их 
жизненного цикла. 

Ключевые слова: стартап, стадии жизненного цикла стартапа, ранние стадии развития стартапа, стартап-

менеджмент, система общего и функционального управления в стартапах. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ 
«ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА» 
 

Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво є складною сферою матеріального 
виробництва та має біологічний і просторово-розосереджений характер. Залежність від природно-
кліматичних умов зумовлює природні цикли та відповідно систематичні цикли, а просторова 
розосередженість визначає межі концентрації сільськогосподарського виробництва, яке, на відміну від 
ритмічного виробництва у промисловості, вимагає прийняття нестандартних управлінських рішень. 
Слід врахувати і ту обставину, що в сільському господарстві поєднуються господарські й біологічні 
процеси. Однак тут діють ті самі економічні закони, а специфіка їх прояву полягає в тому, що на них 
накладаються закони природи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнобічні грані важливої економічної проблеми 
організаційно-економічного забезпечення функціонування ринку знайшли висвітлення у наукових 
працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, концептуальна основа державного регулювання 
ринкової економіки сформована ще зарубіжними фундаменталістами Дж. М. Кейнсом, Р. Кемпбеллом, 
А. Маршаллом, П. Самуельсоном, А. Файолем, М. Кодратьєвим, В. Леонтьєвим і вітчизняними 
науковцями В. Базилевичем, В. Гейцем, А. Гальчинським, І. Лукіновим та багатьма іншими. 

Позитивно оцінюючи результати останніх досліджень та враховуючи важливість вирішення 
поставленої проблеми, визнано доцільним продовжити вивчення досліджуваних питань, зокрема 
обґрунтувати теоретико-методичні підходи до трактування сутності господарського механізму 
сільськогосподарського виробництв. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних та методологічних 
положень щодо трактування категорій «господарський механізм».  

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі аграрної реформи в Україні 
сформувалася багатоукладна економіка. Отже, розвиток ринкових відносин при формуванні нових 
форм господарювання зумовлює необхідність трансформації організаційно-економічного механізму, 
який поєднує ринкове саморегулювання й інструменти державного впливу на процеси виробництва та 
реалізації сільськогосподарської продукції. Кризова ситуація та специфічність сільського господарства 
підводить до висновку, що необхідно обмежуватися тільки класичними важелями впливу на економіку. 
У зв’язку з цим у загальнотеоретичному плані організаційно-економічний механізм є сукупністю 
ринкових важелів, які сприяють встановленню товарно-грошової рівноваги на товари і послуги та 
діяльності держави, спрямованої на створення сприятливих умов господарювання.  

Насамперед розглянемо поняття механізму, який широко використовується у багатьох сферах 
науки. Так, у техніці під цим поняттям найчастіше розглядається «система тіл, що призначена для 
перетворення руху одного або декількох тіл у необхідному напрямі руху інших твердих тіл (сукупності), 
що вчиняють необхідні рухи тіл, рухомо пов’язаних і дотичних між собою» [1]. У другій половині 60-х 
років ХХ ст. цей термін набув широкого поширення у наукових працях. Як зазначає А. Кульман [2], 
поняття «економічна теорія» і «економічний механізм» не тотожні. На його думку, економічний 
механізм можна визначити як необхідний взаємозв’язок, що, природно, виникає між різноманітними 
економічними явищами.  

В Економічному словнику механізм – це «послідовність станів, процесів, які визначають собою 
яку-небудь дію, явище», або «система, пристрій, що визначає порядок якого-небудь виду діяльності» 
[3]. Зазначимо, що прості механізми, залучені з механіки в економіку, утворили групу так званих 
інструментів, які входять до складу механізму, і це поняття почали використовувати для опису 
процесів у соціально-економічних системах за їх взаємодії. 

Розглядаючи економіку із цих позицій системного підходу, можна стверджувати про механізм як 
сукупність конкретних форм і методів свідомого впливу на економіку. В науковій економічній літературі 
розглядаються різні підходи до дефініції «економічний механізм», які означають різні терміни: 
«економічний механізм», «економічний механізм господарювання», «фінансово-кредитний механізм», 
«господарський механізм», «організаційно-економічний механізм», «адаптаційний механізм», 
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«антикризовий механізм», «механізм господарської координації» і т.д., що зумовлено умовами їх 
функціонування. 

Вперше розуміння категорії «господарський механізм» запропонував ще в першій половині XIX 
ст. французький економіст і математик О. Курно, розробляючи теорію економічної рівноваги. Він 
зазначав, що господарська система в дійсності являє собою ціле, всі частини якого взаємозалежні та 
впливають одна на одну [4]. 

Категорії господарського механізму відведено значне місце в «Капіталі» К. Маркса. Поглиблене 
вивчення цієї праці дає підстави для висновку, що категорія «господарський механізм» належить до 
загальних категорій політичної економії. Сутність господарського механізму проявляється у 
формуванні системи економічних форм, що забезпечують функціонування способу виробництва й 
досягнення його безпосередньої мети.  

Академік Л.І. Абалкін зазначає, що господарський механізм, як форма прояву економічних 
законів, їхньої реалізації через практичну діяльність людей, не збіжний із механізмом використання 
економічних законів, оскільки останній – це більш загальне поняття порівняно з господарським 
механізмом. Також дослідник зазначає, що механізм використання економічних законів включає в 
себе, зокрема, їхнє пізнання (емпіричне або теоретичне), постановку мети розвитку національного 
господарства, вироблення курсу економічної політики. У свою чергу, господарський механізм 
спирається на дослідженні закони буття, а також на основні засади розробленої економічної політики, 
що є відображенням дії економічних законів [5].  

Узагальнене визначення господарського механізму запропонував С.В. Мочерний, який 
розглядає його як систему основних форм, методів й інструментів використання економічних законів, 
усунення суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного 
розвитку людини, формування її потреб, створення системи стимулів та узгодження економічних 
інтересів основних класів, соціальних груп [6]. 

Зазвичай в наукових літературних джерелах економічний та господарський механізм 
розглядають як частину та ціле. Так, господарський механізм структурно охоплює й економічний 
механізм як особливий елемент, який має важливе значення для дослідження господарського 
механізму. Він є основою всього господарського механізму, оскільки в системі методів управління 
йому належить вирішальна роль. Отже, господарський механізм становить основу організаційно-
економічного механізму, при цьому організаційний механізм більш деталізований за організаційними 
елементами. Як зазначають науковці, господарський механізм включає в себе не лише економічні, а й 
адміністративні (командні) методи впливу на економіку, що не дає підстав ототожнювати 
господарський механізм з економічним [7].  

У свою чергу Л. Гурвіц, Р. Майерсон та Е. Маскін у 2007 р. одержали Нобелевську премію з 
економіки за основоположний внесок у теорію економічних механізмів, який розглядали як взаємодію 
між економічними суб’єктами. За їхнім підходом, взаємодія є стратегічною грою, а механізм – 
безпосередньою формою гри. Як зазначають ці дослідники, гра – це опис того, як можуть діяти гравці 
(економічні суб’єкти) і до чого призведе будь-яка сукупність дій [8]. Зауважимо, що розгляд механізму 
як гри між економічними суб’єктами – це новий напрям, однак у вітчизняній економічній літературі 
також розглядається дане питання. 

Узагальнення підходів до розуміння вищезазначених категорій українськими вченими 
виявлено, що з позиції одних дослідників – це система інструментів для регулювання процесів 
відтворення, а інші наголошують на тому, що це спосіб господарювання. Як зазначає Т.Л. Мостенська, 
економічний механізм можна розглядати як один із багатьох елементів економічної теорії. На її думку, 
знання щодо дії економічного механізму необхідні, оскільки вони дають змогу економічній теорії 
робити свої обґрунтування й узагальнення, досить чітко окреслювати прогноз перспектив розвитку 
економічної системи. «Економічний механізм – це механізм реалізації економічної політики держави, 
який за допомогою використання державних важелів регулювання спрямовує дію ринкових законів у 
необхідному для держави напрямі, або це механізм впливу державного регулювання на дії ринкових 
законів з метою досягнення поставлених цілей» [9].  

Як зазначають науковці, кожному суспільно-економічному періоду, пов’язаному зі зміною фази 
розвитку держави, відповідають певні економічні механізми, які відображають зміну політично-
економічного курсу. В період «понижувальних хвиль» розробляються механізми державної підтримки 
адаптаційно-антикризового характеру, а в періоди «підвищувальних хвиль» вони формуються як 
механізми економічного росту (або інноваційно-прирісного характеру) [10].  

Найчастіше категорія «організаційно-економічний механізм» розглядається як сукупність 
організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані 
функції для забезпечення безперервної, ефективної дії відповідної системи (держави) на підвищення 
функціонування економіки [11]; механізм макроекономічного регулювання ринкової економіки 
змішаного типу – це система макроекономічних регуляторів, утворена із таких основних елементів, як 
ринкові регулятори; важелі державного впливу на економіку; корпоративне управління; інститут 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    33’’22001177[[3366]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 179 

соціального партнерства [12]; як система засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких 
держава регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних функцій [13]. 

Узагальнюючи основні теоретичні підходи до визначення організаційно-економічного механізму, 
можна дійти висновку, що в економічних системах його тлумачать як сукупність станів системи або 
сукупність соціально-економічних станів господарської системи; як рушії розвитку та особливості його 
взаємодії з іншими елементами; процес способу функціонування господарської системи, в основі 
якого лежить певна сукупність виробничих відносин; поєднання саморегулівної діяльності 
господарюючих суб’єктів із регулівними функціями держави. 

Економічні механізми класифікують також залежно від рівня їх формування та функціонування, 
критерій суб’єктності; за природою виникнення: механізми, що виникли спонтанно; у результаті 
цілеспрямованих дій уряду; сформовані під впливом маніпулятивних структур; за стійкістю 
функціонування елементів економічного механізму: без збоїв; із нечастими збоями; із частими збоями; 
за структурою основних блоків: три-, чотири- і п’ятиблочні. Економічний механізм, що налічує три 
блоки, охоплює організаційно-управлінський блок; економічний блок; правовий блок. До економічного 
механізму, який включає в себе чотири блоки, додається соціальний блок, а до складу механізму із 
п’яти блоків ще й мотиваційні важелі, які дасть змогу досягти найважливіших цілей суспільства, галузі, 
регіону та суб’єкта господарювання. 

Вважаємо, що у нинішніх умовах до складу організаційно-економічного механізму регулювання 
сільського господарства доцільно увести екологічний блок, оскільки стратегічною метою розвитку 
досліджуваної сфери є забезпечення сталого розвитку, тобто збереження навколишнього природного 
середовища для майбутніх поколінь, зорієнтованість на екологізацію виробництва, розвиток 
органічного виробництва, зміну природно-кліматичних умов господарювання, що зумовлює нові 
виклики та вимоги до селекції рослин і тварин як біологічних об’єктів, агротехніки вирощування 
сільськогосподарських культур, утримання та годівлі тварин. 

Складові інструментів організаційно-економічного механізму утворюють специфічний модуль, 
який приводить до гармонійної відповідності цілого (механізму) та його складових. Оптимальне 
поєднання важелів економічного механізму зумовлюють реалізацію його основної мети: спроможність 
господарюючих суб’єктів протистояти впливу негативних факторів, оперативно вносити корективи у 
свою діяльність та реагувати на зміни ринкового середовища.  

Актуальність розробки дієвого організаційно-економічного механізму зумовлена змінами 
насамперед макроекономічної ситуації у країни. Нові умови та форми господарювання зумовили 
відповідальність господарюючих суб’єктів (підприємців і підприємств) за результати своєї діяльності, а 
обмеженість бюджетного фінансування та непрозорість розподілу і недоступність бюджетних коштів 
для більшості сільськогосподарських товаровиробників вимагає трансформації організаційно-
економічного механізму. Вітчизняний товаровиробник став орієнтуватися не на норми споживання, а 
на попит і пропозицію, щоб ефективніше використовувати ресурси, виробляючи лише ту продукцію, 
що має попит, запобігаючи витратам матеріально-грошових ресурсів у виробничому процесі. Слід 
зазначити, що орієнтація кінцевих результатів виробництва на попит не завжди ефективна в 
масштабах суспільства, оскільки одним із наслідків цього є безконтрольні витрати природних ресурсів, 
особливо тих, запаси яких обмежені, але їх споживання є незамінним. Варто наголосити, що 
використання природних ресурсів є не лише однією з умов конкурентної боротьби на макрорівні, але й 
проблемою, яка є важливою в системі державного регулювання економікою. При цьому організаційно-
економічний механізм взаємовідносин підприємств із зовнішнім середовищем можна визначити як 
комплекс елементів двох напрямів: елементи ринкового характеру, які будуються на об’єктивних 
законах ринкової економіки і є сукупністю категорій, що визначають саморегулювання ринкових 
відносин; елементи державного регулювання економіки, яким притаманний як економічний, так і 
адміністративний характер, без чого в сучасних умовах господарювання, за складних і багатогранних 
економічних відносин господарюючих суб’єктів ринку вже неможливо уявити цивілізовані ринкові 
відносини.  

Отже, сутнісна характеристика організаційно-економічного механізму сільськогосподарського 
виробництва полягає в установленні оптимальних інтеграційних та коопераційних зв’язків між його 
функціональними і структурними елементами, розробленні дієвих методів та інструментів 
регулювання й підтримки аграрної сфери, в тому числі цінового та фінансово-кредитного механізмів, 
системи страхування і податків, бюджетної підтримки та інвестування в аграрний сектор економіки.  

Організаційно-економічний механізм формують основні його елементи: законодавча база, 
інформаційне забезпечення, маркетинг, планування і прогнозування, а також ціновий, фінансово-
кредитний та інвестиційний механізми, податкова і страхова системи та ін. Ці механізми одночасно 
впливають на виробничі та трудові ресурси, матеріально-технічне забезпечення, кооперацію й 
інтеграцію для вирішення питань удосконалення технології сільськогосподарського виробництва, його 
інтенсифікації. Саме з таких позицій організаційно-економічний механізм регулювання ринку 
сільськогосподарської продукції слід розглядати через призму задоволення інтересів таких суб’єктів 
ринку: споживачів – у якісній сировині та продовольстві; сільськогосподарських товаровиробників – в 
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одержанні прибутку; держави – у досягненні продовольчої безпеки країни та сталого розвитку 
сільського господарства. Оскільки розвиток аграрного сектору пов’язаний з функціонуванням інших 
його підгалузей, діяльність якої орієнтується на виробництво кінцевої продукції, тому його 
ефективність залежить також від урахування впливу інших обслуговуючих галузей. 

Розмежування між організаційно-адміністративними та економічними методами державного 
регулювання достатньо умовні, адже попередньо прийняте рішення на законодавчому рівні щодо 
зміни фінансової підтримки на надання податкових пільг. Будь-яке адміністративне регулювання, 
безпосередньо змушуючи господарюючі суб’єкти виконувати певні дії, водночас здійснює непрямий 
вплив на економічний механізм.  

Висновки з проведеного дослідження. Зміст досліджуваного механізму визначається 
цільовим призначенням, взаємодією та функціями його складових. Для кожного з елементів 
організаційно-економічного механізму характерні особливості та відносна самостійність, але 
результат їхньої взаємодії передбачає виконання єдиних завдань. При цьому основними функціями 
держави на національному рівні є: визначення макроекономічної та структурної рівноваги у тій частині, 
в якій ринковий механізм ефективно вплинути не може; безперешкодне переміщення товарів, послуг і 
ресурсів по всій території країни; формування єдиної антимонопольної політики; підтримка 
формування та регулювання організованих ринків, обслуговування товарообороту продукції галузі; 
розробка стратегії розвитку, формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату; 
створення необхідних соціальних умов функціонування економіки; проведення єдиної технологічної 
політики в галузі; формування й реалізація державних цільових програм, які забезпечують розвиток 
пріоритетних підгалузей, що визначають технологічний та технічний прогрес у галузі; формування 
обґрунтованої кадрової політики в галузі; підтримка національного бізнесу, координація його 
діяльності з метою підтримки й підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах 
глобалізації світового господарства, здійснення загальнодержавних контрольних функцій в галузі 
сільського господарства; забезпечення продовольчої безпеки на основі створення страхових запасів 
базових видів продовольства; протидія загрозам і чинникам нестабільності. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід переконує, для того щоб важелі організаційно-економічного 
механізму були дієвими, необхідно визначити стратегічні та тактичні цілі розвитку галузі, конкретні 
способи їх досягнення, які повинні ґрунтуватися на принципах ринкової економіки. 
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Ібатуллін М.І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ «ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА» 

Мета. Розробка теоретичних та методологічних положень щодо трактування категорій «господарський 

механізм».  
Методика дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань застосовано діалектичний метод 

наукового пізнання, аналізу і синтезу, системного узагальнення – при дослідженні господарського механізму і 
функціонування його  окремих елементів в системі сільськогосподарського виробництва.  

Результати. Доведено, зміст досліджуваного механізму визначається цільовим призначенням, взаємодією 

та функціями його складових. Для кожного з елементів організаційно-економічного механізму характерні 
особливості та відносна самостійність, але результат їхньої взаємодії передбачає виконання єдиних завдань. На 
основі узагальнення основних теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму, 
зроблено висновок, що в економічних системах його тлумачать як сукупність станів системи або сукупність 
соціально-економічних станів господарської системи; як рушії розвитку та особливості його взаємодії з іншими 
елементами; процес способу функціонування господарської системи, в основі якого лежить певна сукупність 
виробничих відносин; поєднання саморегулівної діяльності господарюючих суб’єктів із регулівними функціями 
держави. 

Наукова новизна. Визначено, що організаційно-економічний механізм формують основні його елементи: 

законодавча база, інформаційне забезпечення, маркетинг, планування і прогнозування, а також ціновий, 
фінансово-кредитний та інвестиційний механізми, податкова і страхова системи та ін. Ці механізми одночасно 
впливають на виробничі та трудові ресурси, матеріально-технічне забезпечення, кооперацію й інтеграцію для 
вирішення питань удосконалення технології сільськогосподарського виробництва, його інтенсифікації. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть об’єктивному обґрунтуванню 

сутності організаційно-економічного механізму та ефективному його використанні в системі 
сільськогосподарського виробництва. 

Ключові слова: ринок, організаційно-економічний механізм, держава, господарська система, ринкові 

регулятори. 
 

Ibatullin M.I. THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF 
“ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL PRODUCTION” 

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical and methodological provisions for the 

interpretation of the categories ―economic mechanism‖. 
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Methodology of research. The following methods are used to solve the problems set in the work, namely: a 

dialectical method of scientific knowledge, analysis and synthesis, systemic generalization – in the study of the economic 
mechanism and the functioning of its individual elements in the system of agricultural production. 

Results. It is proved that the content of the investigated mechanism is determined by the intended purpose, 

interaction and functions of its constituents. Features and relative autonomy are characteristic for each of the elements of 
the organizational and economic mechanism, but the result of their interaction involves the implementation of common 
tasks. 

It is concluded on the basis of generalization of the main theoretical approaches to the definition of organizational 
and economic mechanism that it is interpreted as a set of states of the system in economic systems or a set of social and 
economic states of the economic system; as the engines of development and the features of its interaction with other 
elements; the process of functioning of the economic system, which is based on a set of industrial relations; combination 
of self-regulatory activities of economic entities with regulatory functions of the state. 

Scientific novelty. It is determined that the organizational and economic mechanism forms its main elements: 

legislative base, information provision, marketing, planning and forecasting, as well as price, financial and credit and 
investment mechanisms, tax and insurance systems, etc. These mechanisms simultaneously affect the production and 
labor resources, material and technical support, cooperation and integration to solve issues for improving the technology 
of agricultural production, its intensification. 

Practical significance. The obtained research results will promote the objective substantiation of the essence of 

the organizational and economic mechanism and its effective use in the system of agricultural production. 
Key words: market, organizational and economic mechanism, state, economic system, market regulators. 
 
Ибатуллин М.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

МЕХАНИЗМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
Цель. Разработка теоретических и методологических положений относительно трактовки категорий 

«хозяйственный механизм». 
Методика исследования. Для решения поставленных в работе задач применены диалектический метод 

научного познания, анализа и синтеза; системного обобщения – при исследовании хозяйственного механизма и 
функционирования его отдельных элементов в системе сельскохозяйственного производства. 

Результаты. Доказано, содержание исследуемого механизма определяется целевым назначением, 

взаимодействием и функциями его составляющих. Для каждого из элементов организационно-экономического 
механизма характерные особенности и относительная самостоятельность, но результат их взаимодействия 
предполагает выполнение единых задач. На основе обобщения основных теоретических подходов к 
определению организационно-экономического механизма, сделан вывод, что в экономических системах его 
толкуют как совокупность состояний системы или совокупность социально-экономических состояний 
хозяйственной системы; как двигатели развития и особенности его взаимодействия с другими элементами; 
процесс способа функционирования хозяйственной системы, в основе которого лежит определенная 
совокупность производственных отношений; сочетание саморегулируемой деятельности хозяйствующих 
субъектов с регулятивными функциями государства. 

Научная новизна. Определено, что организационно-экономический механизм формируют основные его 

элементы: законодательная база, информационное обеспечение, маркетинг, планирование и прогнозирование, а 
также ценовой, финансово-кредитной и инвестиционный механизмы, налоговая и страховая системы и др. Эти 
механизмы одновременно влияют на производственные и трудовые ресурсы, материально-техническое 
обеспечение, кооперацию и интеграцию для решения вопросов совершенствования технологии 
сельскохозяйственного производства, его интенсификации. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать объективному 

обоснованию сущности организационно-экономического механизма и эффективному его использовании в 
системе сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: рынок, организационно-экономический механизм, государство, хозяйственная система, 

рыночные регуляторы. 
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НЕФОРМАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВА СТІЙКОСТІ 
СІЛЬСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 

 
Постановка проблеми. Поділ економіки на офіційну, тіньову і кримінальну набув певного 

обґрунтування. Залишимо поза увагою дефініції і причини цього явища, адже це блискуче зробив 
Теодор Шанін із співавторами у книзі ―Неформальна економіка‖. Зазначимо лише, що особисті 
селянські господарства найяскравіше демонструють соціально-економічні відносини саме в рамках 
неформальної економіки, для якої, за визначенням Т. Шаніна, характерні: націленість на виживання й 
забезпечення зайнятості, а не на максимізацію доходів і накопичення капіталу; гнучкість і множина 
способів запрацювати; трудомісткість праці та високий ступінь невизначеності її результатів; 
―незахищена‖ праця; використання сімейних і місцевих ресурсів; відносини, засновані на довірі, а не 
на формальних угодах; спорідненість, сусідство і етнічність як основа економічних відносин; 
незареєстроване підприємництво, уникнення відносин з державою; інтеграція легальних, нелегальних 
і кримінальних видів діяльності, націлених на виживання; культура убогості в побуті [1, c. 265]. 

Викладене важливе для розуміння селянської неформальної економіки на прикладі 
функціонування особистих селянських господарств (ОСГ), з урахуванням нашого сьогодення. 
Спираючись на ці ідеї, необхідно висвітлити моменти неформальної економіки як логіки виживання. 
Але ―виживання‖ не тільки в сенсі існування на гранично елементарному рівні, де людина бореться за 
себе і близьких, як за елементи живої природи, а й у сенсі ―існування заради життя‖, логіки її 
щоденного відновлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню економічних аспектів розвитку 
підсобних господарств сільського населення приділялася достатньо велика увага в працях 
Ю.С. Баландіна, І.Ф. Баланюка, Л.М. Гутко, В.С. Дієсперова, М.В. Додонової, Ф.В. Зінов’єва, 
З.І. Калугіної, П.М. Макаренко, Н.П. Макарова, М.Й. Маліка, Л.Ю. Мельника, Л.І. Михайлової, 
Л.В. Никифорова, Д.К. Прейгера, П.Т. Саблука, М.І. Туган-Барановського, О.В. Чаянова, 
Л.О. Шепотько, Г.І. Шмельова, О.М. Шпичака. Але їхні дослідження були спрямовані на дослідження 
особистих селянських господарств, як суб’єкта ―офіційних‖ економічних відносин. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
функціонування неформальних зв’язків в сільському співтоваристві як основи його функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо розглянути більш детальніше природу 
ОСГ, як виду діяльності сільських домогосподарств, то чітко простежуються риси, які характерні для 
парцелярних господарств: 

 залежність від природних умов; 

 використання ручної праці та примітивних засобів виробництва; 

 обмеженість поділу праці рамками сімейної кооперації; 

 натурально-споживчий характер;  

 універсальність і органічне поєднання землеробства і домашньої промисловості. 
Аналізуючи стан функціонування аграрного сектору деяких країн Азії, для яких характерна 

наявність рис парцелярних господарств, Дж. Скотт відзначив, що запобігання голоду – це головний 
повсякденний соціальний ідеал будь-якого традиційного співтовариства. 

Саме страх перед голодом став причиною багатьох особливостей технічної, соціальної й 
етичної організації сільського товариства. Скотт метафорично пояснює економічну ситуацію більшості 
традиційних суспільств до другої половини XX століття: ―...Є райони, в яких положення сільського 
населення нагадує положення людини, що весь час стоїть по шию у воді, коли легкої хвилі досить, 
щоб вона захлинулася‖ [2, с. 77]. У такій ситуації селянин понад усе прагне уникнути ризику; при цьому 
підприємницький азарт, спроби політичної організації відходять у традиційних співтовариствах на 
другий план. Принцип ―головне — вижити‖ превалює абсолютно. Дивні, на перший погляд, події в 
сільському житті виявляються продуманими формами елементарного соціально-економічного 
перестрахування. Розглядаючи це, Скотт посилається на класичне твердження Карла Поланьї: 
―Відсутність загрози індивідуального голоду в певному значенні робить архаїчне суспільство 
гуманнішим порівняно з ринковою економікою, але в той же час економічно менш ефективним‖ [3]. 

                                                 
1
 Науковий керівник: Варченко О.М. – д.е.н., професор 
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Повсякденні особливості економічної поведінки сільських жителів, тяжко зрозумілі з погляду 
класичної економічної теорії, Дж. Скотт, спираючись на історико-соціологічні дослідження Карла 
Поланьї, Олександра Чаянова і Елва П. Томпсона, пояснює у власній концепції етики існування або 
виживання. Скотт формулює кілька правил традиційного сільського виживання: селянська схильність 
до традиційних форм аграрного існування є прагнення звести до мінімуму ризик голоду в разі загибелі 
врожаю. Лише за наявності твердих гарантій від ризику селяни згодні на інновації. 

«Я прагну показати, – наголошував Дж. Скотт, – яким чином страх перед голодом пояснює 
багато особливостей технічної, соціальної і моральної організації селянського суспільства, які без 
цього зрозуміти неможливо» [2]. 

Стратегія ―виживання‖ особистих селянських господарств передбачає, що селяни уникають 
будь-якого ризику й прагнуть усіма зусиллями забезпечити стабільність свого існування. Перший 
принцип безпеки – мінімізувати можливості катастрофи, але не максимізувати середні доходи. Ще 
наприкінці XIX століття К. Маркс, аналізуючи генезис капіталістичної земельної ренти, вказував на 
значні відмінності парцелярного селянського господарства від капіталістичного землеробства, 
стверджуючи, що в цьому парцелярному господарстві: «производство... в очень большой мере 
удовлетворяет собственным потребностям и совершенно независимо от регулирования общей 
нормой прибыли» [4, c. 123]. Це перегукується з теорією ―трудового селянського господарства‖ і дуже 
актуальне для періодів радянської й пострадянської історії, які неодноразово ставили селянську 
родину на межу виживання. Завдання такої економіки – дати можливість вижити всім. На це були 
націлені інституції громади, що реалізуватимуть механізми перерозподілу, допомоги й обміну (між 
родинами, усередині сільської громади, у відносинах із представниками влади), принципи моральності 
й поваги стосовно тих, що надають безоплатно свої ресурси. Одержуючи таку допомогу (від іншої 
родини, від громади, від влади, від держави), родина стає зобов’язаною, бо потрібно ―оплатити‖ цю 
допомогу в майбутньому. Допомога родині, зроблена селом, стає товаром (аналогічно грошам, які 
банк повертає до себе згодом) і зобов’язує її нести трудову повинність стосовно сільської громади. 
Той же механізм діє у відносинах між родиною – благодійником, між родиною й державою (при 
одержанні державних субсидій). Етика виживання – це нормативне моральне поняття, що закладене 
як принцип у структуру внутрішньосільського обміну, соціального вибору ефективніших систем оренди 
землі та положення стосовно оподатковування. 

Зокрема, у дослідженнях О. Фадєєвої обґрунтовується підхід, що розглядає кожне 
домогосподарство як окремий елемент. Такі методологічні підходи дозволили одержати й 
обґрунтувати висновки про те, що ―…грошовий капітал, створений сільською родиною, найчастіше не 
спрямовується на розширення виробництва, на відкриття свого бізнесу, а значить, не стає частиною 
капіталістичного розвитку. Родина вирішує більше ―людські‖ проблеми й вкладає ресурси, накопичені 
важкою працею, у своїх дітей, не завжди розраховуючи на відшкодування цих витрат у майбутньому. 
Подібна економічна нераціональність – суть нинішньої селянської економіки‖ [5]. Ці висновки 
підтверджує Р.Е. Прауст: ―Давно відмічено зарубіжними і вітчизняними дослідниками висока в 
порівнянні із сільськогосподарськими підприємствами ступінь виживання сімейних господарств в 
екстремальних умовах і консерватизм більшості їхніх власників відносно будь-яких нововведень, 
пов’язаних з ростом виробничих витрат, визначаються, у першу чергу, внутрішнім механізмом 
формування й розподілу кінцевого продукту (доходу), що штовхає членів сімейного господарства до 
високої самоексплуатації, зовсім незрозумілої для найманої праці в ринковій економіці‖ [6]. 

Специфічність, деякою мірою, унікальність сімейної економіки полягає в тому, що вона не 
завжди керується міркуваннями економічної ефективності й вигоди. Вища мета для неї – забезпечити 
матеріальний і соціальний добробут родини в цілому або її окремих членів. Це означає досягнення 
родиною певного життєвого стандарту згідно з її життєвими планами і можливостями (ведення 
домашнього господарства, підтримка здоров’я і створення умов для відпочинку – ―фізичне 
відтворення‖ родини), забезпечення умов для виховання дітей, створення можливостей для реалізації 
професійних прагнень членів родини, підтримка їхніх зусиль для досягнення певного статусу в різних 
ієрархічних структурах суспільства, підтримка соціальних зв’язків сім’ї – дружніх, сусідських, родинних. 
При цьому сімейні цілі підпорядковуються певній ієрархії: існують завдання глобальні і наявна 
визначена система принципів, якими родина керується в різних ситуаціях, наприклад, при виборі 
товарів (подешевше або якісніше) чи виборі способу дошкільного виховання дітей. 

Економічні цілі родини часто не відносяться до первинних. Вони підпорядковуються потребам 
внутрішньосімейного добробуту (не тільки матеріального) і є цілями інструментальними. Таким чином, 
економічну поведінку родини можна розглядати як засіб досягнення цілей соціальних. Залежно від 
того, до якої цілеспрямованої установки (яка може бути виражена й комбінацією різних цілей) прагне 
родина, вона робить певний вибір при розв’язанні ключових економічних проблем. Це стосується 
питань поділу праці членів родини й вибору ними певної системи сімейної зайнятості (як у межах 
родини, так і на локальному ринку праці), способів і джерел одержання сімейних доходів, які 
доповнюються виплатами з державної системи соціального захисту й міжсімейної допомоги, реалізації 
отриманих доходів, у тому числі їх перерозподілу на користь інших родин або в інших цілях [7]. 
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Особисте селянське господарство здатне адаптуватися до будь-яких умов. Це своєрідна форма 
аграрного виробництва, що є базовою одиницею економіко-виробничих відносин, від якої повністю 
залежить, які виробничі відносини на даному історичному проміжку часу знайдуть підтримку і 
розуміння в аграрному секторі будь-якої держави. Його не слід ототожнювати з домашнім 
господарством або сімейним кооперативом. Це мобільне дрібнотоварне виробництво, здатне 
трансформуватися під будь-які форми відносин через свій незначний обсяг і невисокий рівень 
механізації. Тут взаємини знаходяться не у сфері виробничих, а в сфері соціально-психологічних 
відносин, де основу всьому визначає становлення до землі, те, як її сприймає людина в даний період 
часу. Примітивізм аграрно-виробничих відносин, у даному випадку, слугує за гарант збереження 
життєздатності виробництва, оскільки конкуренція йому не притаманна. 

На сьогодні, за даними обстежень сільських домогосподарств органами статистики України, 
основними каналами надходження матеріальних ресурсів є торговельна мережа і односельчани, які 
за наявності сільськогосподарських механізмів надають відповідні послуги. 

Разом із тим, статистична інформація не відображає ще один бік виробництва рослинницької 
продукції в особистих селянських господарствах – це величину ресурсів, що надходять через 
неформальні зв’язки, використовуючи так звану міжсімейну мережу. За нашими спостереженнями, 
цими зв’язками наповнюються до 75% ресурсів, які використовуються у процесі виробництва 
рослинницької продукції. 

Насамперед це стосується проблеми забезпечення посадковим матеріалом та допомога з 
обробітку земельної ділянки. Хоча задіюються в такому випадку в основному обміни. При цьому 
необхідно виділити: 

 прямі обміни, коли сільські сім’ї, допомагаючи одна одній, домовляються між собою за певний 
еквівалент обміну одного продукту на інший (чи на такий же, але який буде наданий в пізніші строки, 
або на послугу і встановлюються терміни завершення обміну); 

 непрямі обміни, які розтягнуті в часі, коли такі договори ―не укладаються‖, але сторони 
впевнені, що в майбутньому буде надана інша допомога. В даному випадку не фіксуються ні 
еквівалент, ні термін повернення. Слід зазначити, що як у першому, так і в другому випадках 
міжсімейні обміни стають можливими завдяки взаємній довірі сторін, які вступають в ті чи інші 
відносини. 

Гарантія стійкості забезпечує також кооперація зусиль і засобів різних сімей у виконанні тієї чи 
іншої операції, пов’язаної з їх сімейними господарствами, чи почергова праця в господарстві кожної 
родини. Тут може йтися про пайову участь у придбанні засобів праці, про залучення рідних і знайомих 
для проведення сільськогосподарських робіт, у першу чергу копання картоплі, вивезення на присадну 
ділянку гною, підгортання картоплі. 

Економічну основу неформальних взаємовідносин проілюструємо на прикладі безоплатної 
передачі молока і молокопродуктів особам, з якими приватний товаровиробник перебуває в родинних 
стосунках. Як свідчать дані соціологічного обстеження, 85% потреби у молоці та молокопродуктах 
міських жителів, які мають родичів у селі, покриваються за рахунок виробництва молока в особистому 
селянському господарстві. У статистичних збірниках і наукових роботах це молоко необґрунтовано 
відносять до власного споживання товаровиробника, чим завищується рівень товарності. Так, 80% 
опитаних приватників вказали, що вони безкоштовно передають молоко своїм родичам.  

На перший погляд, це збиткове для селян-товаровиробників, оскільки покупець не оплачує 
навіть транспортних витрат. Проте реалізацію молока таким каналом, як свідчать результати 
досліджень, можна назвати умовно ―збитковою‖. Міські жителі беруть участь у найбільш трудомістких 
виробничих процесах: заготівля кормів, садіння, догляд і збирання врожаю сільськогосподарських 
культур тощо, хоча, на їхню думку, вигідніше купити молоко, ніж його одержати безоплатно.  

Наведемо розрахунки, які базуються на реальних фактах діяльності одного з приватних 
господарств Хмельницької області станом на 2016 р., власник якого щотижня протягом 7 місяців на рік 
безоплатно передає міським родичам 30 л молока (для розрахунку приймемо ціну 6 грн/л). Отже, 
загальна вартість безоплатно переданого молока дорівнює 5040 грн. Міські родичі (2 особи) за це 
допомагають садити та збирати врожай (на що витрачають близько 15 календарних днів кожен), 
заготовляти корми – 8 днів (вартість 1 дня роботи найманого працівника – 150 грн без харчування). 
Тобто вартість послуг міських родичів становитиме 6900 грн.    

Основною причиною, яка змушує їх користуватися цим каналом надходження молока, є висока 
його якість та родинні зв’язки, які не можуть бути економічно обраховані. Крім того, бажання 
гарантовано споживати якісне молоко змушує заможніших міських жителів домовлятися з приватними 
товаровиробниками про реалізацію молока безпосередньо за місцем проживання, що здійснюють 
лише приміські товаровиробники. Переваги полягають в наступному: значно вищий рівень цін в 
порівнянні з іншими каналами збуту; затрачений час зводиться до мінімуму; гарантований збут 
молокопродуктів. 

Особливу увагу слід приділити реалізації молока фізичним особам в обмін на корми для 
сільськогосподарських тварин. У цьому разі відбувається звичайна товарообмінна операція, 
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особливість якої полягає у вартісному наповненні того чи іншого товару. Вартість молока і корму 
визначається з урахуванням ціни корму і молока на момент укладання угоди. Проте сторони не мають 
права коригувати суму угоди внаслідок зміни ціни на товари обміну – в даному випадку молоко і корм, 
так само, як і у великому бізнесі укладену угоду не може бути змінено.  

Особисте селянське господарство постійно шукає (і знаходить) способи вирішення своїх 
ринкових проблем (купівля, збут, отримання і надання послуг) – шляхом кооперації з іншими 
сільськими домогосподарствами, як сусідськими, так і за межами села. Цей господарсько-економічний 
і соціальний контур можна умовно назвати ―міждворовою кооперативною мережею‖. У межах такої 
мережі відбувається систематичний обмін (як правило, натуральний, але іноді і все частіше – 
грошовий) продуктами, послугами, працею, майстерністю. Не маючи можливості вийти на вільний 
ринок зі своєю продукцією, ОСГ організовують ―експолярні‖ ринки продукції та праці. У межах таких 
ринків діють перш за все неформальні, юридично не оформлені зв’язки. Достатньо простої 
домовленості, щоб обмін відбувся [8]. 

На нашу думку, цей механізм органічно властивий селянським домогосподарствам, що 
перебувають у тісному зв’язку між собою та з сільською соціально-територіальною спільнотою. І якщо 
представники великого господарства у відповідь на прохання селян про допомогу (у формі 
кредитування, продажу молодняку, виділення будівельних матеріалів) нині майже систематично 
відмовляють, то відносини усередині ―кооперативної мережі‖ абсолютно інші. Допомога і 
взаємодопомога – у дрібних, але достатніх для суб’єктів масштабах – систематично здійснюється, що 
є характерною рисою стратегії ―виживання‖. 

Це вважається достатньо надійною соціальною базою для того, щоб почати (на жаль, з великим 
історичним запізненням) допомагати сільськогосподарській спеціалізації сільських домогосподарств, 
що призведе до вертикальної кооперації останніх. Слід зазначити, що програма такої допомоги не 
може бути універсальною і такою, що не враховує господарські та соціальні традиції 
сільськогосподарських регіонів і мікрорегіонів України.  

Висновки з проведеного дослідження. Міжсімейна мережа не розрахована на одноразове 
використання. Численні неформальні звернення людей один до одного замість безособистої схеми 
―купив-продав‖ забезпечує стабільність відносин і контактів, яка недоступна мінливому та хиткому за 
своєю природою вільному ринку. Як важлива характеристика ―міжсімейної мережі‖ виступає 
відсутність прагнення до точно підрахованої економічної еквівалентності обмінів. Хоча соціально-
культурна система спілкування й родинні зв’язки значною мірою підпорядковані механізмам 
відшкодування. Діє принцип ―якщо ти комусь, то це обов’язково буде ―оплачено‖, тобто відбудеться 
―розрахунок‖ – допомогою у майбутньому, чи добрим відношенням і визнанням‖. Досить важливим 
залишається фактор ризику, надто актуальний в кризовому суспільстві. Сільська родина намагається 
управляти такими ризиками, вимушена ―розкидати‖ свою мережу як можна ширше, заручившись 
підтримкою багатьох людей в умовах непередбачених обставин. Таким чином формується 
відповідний механізм взаємного страхування на випадок невиконання окремими учасниками своїх 
неформальних обов’язків у системі міжсімейних відносин. 
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Степура Л.О. НЕФОРМАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВА СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень функціонування неформальних зв’язків в 

сільському співтоваристві як основи його функціонування. 
Методика дослідження. У процесі виконання досліджень використовувалися загальноприйняті методи і 

прийоми: сукупність наукових прийомів абстрактно-логічного методу (індукція й дедукція, аналіз та синтез, 
аналогії і зіставлення, формалізації та моделювання) – для опрацювання теоретичних положень неформальних 
відносин в сільському співтоваристві; порівняльно-історичний – для аналізу етапів розвитку і функціонування 
сільського співтовариства; монографічний – для з’ясування проблем трансформування ОСГ у фермерські 
господарства, метод анкетування – для неформальних відносин в сільському співтоваристві; метод спостережень 
– для з’ясування окремих моментів неформальних відносин. 

Результати. Науково обґрунтовано теоретичну аргументацію стосовно неформальної кооперації у процесі 

виробництва й розподілу сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах, як способу 
виживання, соціальної та відносної економічної стабільності на селі. 

Наукова новизна. Обґрунтовано стратегію «виживання» особистих селянських господарств, як складову 

«неформальної економіки», яка передбачає, що селяни уникають будь-якого ризику й прагнуть усіма зусиллями 
забезпечити стабільність свого існування. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження передбачають використання особливих 

нееквівалентних відносин в системі неформальної кооперації особистих селянських господарств і міських 
домогосподарств у процесі виробництва й розподілу сільськогосподарської продукції, як способу виживання, 
соціальної та відносної економічної стабільності сільськогосподарської діяльності на селі. В основі неформальних 
відносин знаходиться обмін між величиною затраченої праці на виконання певних видів робіт по веденню ОСГ 
членами міського домогосподарства і матеріальною винагородою у вигляді безоплатного отримання продуктів 
харчування. 

Ключові слова: особисті селянські господарства, неформальні відносини, сільське співтовариство, 

неформальна кооперація. 
 
Stepura L.O. INFORMAL RELATIONS AS THE BASIS OF THE STABILITY OF THE RURAL COMMUNITY 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions of the functioning of 

informal ties in the rural community as the basis for its functioning. 
Research methodology. Common methods and techniques were used in the process of carrying out the 

researches: the totality of scientific methods of the abstract and logical method (induction and deduction, analysis and 
synthesis, analogy and comparison, formalization and modeling) – for elaboration of the theoretical positions of informal 
relations in the rural community; comparative and historical – for analysis of the stages of development and functioning of 
the rural community; monographic – to determine the problems of transformation of PPF into farms, the method of 
questioning – for informal relations in the rural community; the method of observations – to find out the individual 
moments of informal relations. 

Results. The theoretical argumentation concerning informal cooperation in the process of production and 

distribution of agricultural products in individual peasant farms, as a way of survival, social and relative economic stabili ty 
in the countryside, is scientifically substantiated. 

Scientific novelty. The strategy of ―survival‖ of personal peasant farms as a part of an ―informal economy‖ is 

substantiated, which assumes that peasants avoid any risk and strive with all their efforts to ensure the stability of their 
existence. 

Practical significance. The obtained results of the study suggest the use of special non-equivalents relationship 

in the system of informal cooperation of personal peasant farms and urban households in the process of production and 
distribution of agricultural products as a way of survival, social and relative economic stability of agricultural activities in 
the countryside. The exchange between the amount of labor spent on performing certain types of work on the 
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management of OSG by members of the urban household and the material remuneration in the form of free food receipt 
is at the heart of informal relations. 

Key words: personal peasant farms, informal relations, rural community, informal cooperation. 

 
Степура Л.А. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений функционирования неформальных связей 

в сельском сообществе как основы его функционирования. 
Методика исследования. В процессе выполнения исследований использовались общепринятые методы 

и приемы: совокупность научных приемов абстрактно-логического метода (индукция и дедукция, анализ и синтез, 
аналогии и сравнения, формализации и моделирования) – для разработки теоретических положений 
неформальных отношений в сельском сообществе; сравнительно-исторический – для анализа этапов развития и 
функционирования сельского сообщества; монографический – для выяснения проблем трансформации ЛКХ в 
фермерские хозяйства, метод анкетирования – для неформальных отношений в сельском сообществе; метод 
наблюдений – для выяснения отдельных моментов неформальных отношений. 

Результаты. Научно обоснована теоретическая аргументация относительно неформальной кооперации в 

процессе производства и распределения сельскохозяйственной продукции в личных крестьянских хозяйствах, 
как способа выживания, социальной и относительной экономической стабильности на селе. 

Научная новизна. Разработана стратегия «выживания» личных крестьянских хозяйств, как составляющая 

«неформальной экономики», которая предусматривает, что крестьяне избегают любого риска и стремятся всеми 
усилиями обеспечить стабильность своего существования. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования предполагают использование особых 

неэквивалентных отношений в системе неформальной кооперации личных крестьянских хозяйств и городских 
домохозяйств в процессе производства и распределения сельскохозяйственной продукции, как способа 
выживания, социальной и относительной экономической стабильности сельскохозяйственной деятельности на 
селе. В основе неформальных отношений находится обмен между величиной затраченного труда на выполнение 
определенных видов работ по ведению ЛКХ членами городского домохозяйства и материальным 
вознаграждением в виде безвозмездного получения продуктов питания. 

Ключевые слова: личные крестьянские хозяйства, неформальные отношения, сельское сообщество, 

неформальная кооперация. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Постановка проблеми. У діяльності банків під час фінансово-економічних криз виникають 
несподівані проблеми. А світова рецесія, яка розпочалася в 2007 р. та призвела до фінансово-
економічної і, в тому числі, банківської кризи 2008-2010 рр. в Україні, є причиною, а водночас і 
передумовою таких наслідків, як банкрутства банків, втрати ними платоспроможності, ліквідності, 
наростання кількості негативно класифікованих активів та, в цілому, кредиторської і дебіторської 
заборгованості. 

За таких умов на сучасному етапі розвитку ринкових відносин частіше виникають підстави для 
використання реструктуризації як одного із шляхів оздоровлення економіки. Свідченням такого досвіду 
є вітчизняна та зарубіжна практика господарювання, де реструктуризаційні процеси в економіці є 
логічним явищем. В першу чергу такі процеси відбуваються у банківській сфері, оскільки вона є 
найвразливішою в національній економіці. Як правило, світова криза паралізує діяльність банківських 
установ та позбавляє їх ліквідності, тому процеси реструктуризації у банківській сфері потребують 
дослідження та осмислення, що випливає із специфіки формування і функціонування банківського 
сектора економіки. Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає актуальність 
дослідження процесу реструктуризації банків, як одного із шляхів ефективної реалізації антикризових 
заходів та шляхів оздоровлення економіки загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які стосуються реструктуризації банків та 
їх діяльності в умовах кризи досліджували такі вчені, як: О. Афанасьєва [1], І. Бланк [2], О. Базілінська 
[3], В. Гамалій [4], В. Гланц [5], Г. Дорофєєва [6], В. Костогриз [7], В. Корнєєв [8], Г. Кравчук [9], 
Н. Копилюк [10], В. Марчук [11], С. Реверчук [12] та ін. 

Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме окресленню процесу 
реструктуризації банків, як одного із шляхів ефективної реалізації антикризових заходів та шляхів 
оздоровлення економіки загалом. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір 
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, методологічних 
положень і практичних рекомендацій щодо основних засад реструктуризації банків та їх діяльності в 
умовах кризи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слабкий, тобто проблемний банк у 
Рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків 
визначений як банк, ліквідність або платоспроможність якого ослаблена або буде ослаблена доти, 
поки не будуть вжиті заходи зі значного покращення стану його фінансових ресурсів, профілю 
(сукупності параметрів) ризиків, з корекції стратегічного напряму діяльності, зі збільшення потенційних 
можливостей управління ризиком та підвищення якості управління [13]. 

Також у Рекомендаціях Базельського комітету зазначено, що серед чинників появи слабких 
банків є: фінансові кризи, негативні макроекономічні потрясіння, включаючи валютні ризики, слабкий 
реальний сектор економіки, недостатня підготовка банківського сектору до лібералізації економіки та 
ін. [13]. 

Своєю чергою діяльність щодо порятунку слабких і нестабільних банків можна визначити, як 
антикризову діяльність, яку здійснює, з одного боку, керівництво банку, а з іншого, впроваджуються 
заходи системного характеру, які втілює Центральний банк країни. 

В економічній літературі також існує поняття антикризового фінансового менеджменту, в якому 
деякі автори [4] виділяють два рівні: системи ризик-менеджменту та системи управління фінансовою 
санацією об’єкта менеджменту. 

На думку В. Костогриз [7], варто також виокремити такі підвиди антикризового управління: 
–  передкризове управління, яке здійснюють для своєчасного виявлення та прийняття рішень 

для запобігання кризи, що передбачає систему профілактичних заходів щодо відновлення порушеної 
рівноваги, мінімізацію втрат конкурентоспроможності; 

–  управління в умовах кризи, що передбачає стабілізацію нестійких станів і оцінку кризової 
ситуації, виявлення факторів, що зумовили виникнення кризи, вивчення слабких та сильних сторін 
установи, оцінка потенційних можливостей щодо подолання кризи, пошук шляхів мінімізації 
негативних наслідків кризи, відновлення фінансової стійкості; 
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–  управління процесами виходу з кризи, яке здійснюють для мінімізації втрат і втрачених 
можливостей під час виведення з кризи, обґрунтування стратегічної програми виходу з кризи, 
оперативне виявлення відхилень фактичних результатів реалізації програм оздоровлення від 
передбачених стратегічною програмою та розробка системи заходів щодо їх ліквідації. 

Діяльність менеджменту банку, що поєднує у собі всі три підвиди антикризового управління, 
носить назву реструктуризація. 

За визначенням О. Я. Базілінської [3], реструктуризація в загальному тлумаченні – це 
високоефективний ринковий інструмент покращення умов функціонування підприємства при 
мінімальних витратах на її здійснення. 

Своєю чергою Г. А. Дорофєєва [6] цілями і завданнями антикризової реструктуризації називає 
наступні: створення ефективної системи антикризового менеджменту; усунення можливості 
виникнення банкрутства; відновлення платоспроможності; захист від недружнього поглинання; 
звільнення бізнесу від неліквідних активів. 

Виходячи з наведених визначень, ми вважаємо, що реструктуризація банків в умовах кризи – це 
сукупність методів, інструментів і процедур, які застосовуються щодо проблемного, кризового банку, 
наслідком чого буде відновлення платоспроможності банку, забезпечення його ліквідності відповідно 
до вимог ЦБ, збалансування активів та пасивів банку (позбавлення балансу банку від негативно 
класифікованих активів та скорочення простроченої дебіторської заборгованості), зміна організаційно-
управлінської структури банківської установи відповідно до вимог ринку та досягнення прибутковості в 
обмежені строки. 

Науковці і практики до різновидів реструктуризації і, зокрема, реструктуризації банків, відносять 
такі: операційна, фінансова, корпоративна (реорганізація), організаційна, технічна, управлінська, 
виробнича, випереджувальна, адаптаційна, правова, стратегічна, ринкова, соціальна, екологічна та ін.  

Ми погоджуємось з точкою зору С. К. Реверчука [12] стосовно того, що головними різновидами 
реструктуризації банків є: фінансова (проведення змін у активах і пасивах банку), корпоративна 
(проведення організаційно-правових змін банку), реінжиніринг бізнес процесів (проведення змін у 
структурі банківських послуг) та організаційно-управлінська (проведення змін у структурі керівництва, 
управлінсько-виконавчого персоналу, а також змін організаційної структури банку – внутрішніх 
підрозділів та системи організації регіональних управлінь, філій та відділень банку). Саме ці напрями 
діяльності менеджменту банку задовольняють потреби щодо антикризової діяльності банків. 

Серед основних видів реструктуризації банків в умовах кризи виокремлюємо фінансову та 
корпоративну. Фінансова реструктуризація передбачає коректування та гармонізацію активів і пасивів 
банку, що призведе до зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості банку, підвищить 
ліквідність та, відповідно, платоспроможність. Корпоративна реструктуризація (реорганізація) 
покликана здійснити низку радикальніших, аніж фінансова реструктуризація, кроків, адже передбачає 
такі заходи, як злиття та приєднання (об’єднувальні форми реорганізації, які передбачають 
припинення юридичної особи), виділення та поділ (розподільні реорганізації, які передбачають 
створення нових юридичних осіб) чи перетворення банку. 

Доцільно зазначити, що реорганізація банку може здійснюватися за ініціативи власників чи 
менеджменту банку, тобто добровільно, за ініціативи НБУ, тобто примусово, та в обов’язковому 
порядку, наприклад відповідно до зміни законодавства. Передумовою реорганізації в кризовий період 
може бути введення в банк тимчасової адміністрації. 

Фінансова реструктуризація банківських установ має різноманітні методи та інструменти. Ці 
методи та інструменти мають неоднаковий характер дії та застосовуються як банком, так і 
державними органами банківського нагляду (рис. 1).  

Також важливо згадати і про податкові пільги як метод реструктуризації, оскільки одне з 
центральних місць у системі державного регулювання банківської діяльності займає саме податкове 
регулювання. Ефект від нього проявляється [5]: на макрорівні, забезпечуючи реалізацію державної 
фінансової політики та стабільність банківської системи; на мезорівні – визначаючи рентабельність 
діяльності банків, масштаби здійснення операцій та напрями спрямування коштів тощо; на мікрорівні – 
опосередковано визначаючи поведінку клієнтів банків, вплив на яку здійснюється як через податки, що 
включаються до ціни банківських послуг, так і через оподаткування доходів, отриманих у банківській 
сфері. 

Доцільно зазначити, що введення податкових пільг для банківського бізнесу не є типовим 
методом реструктуризації як для банків для України, так і для світу, адже банк в стані кризи, який 
потребує проведення реструктуризації, не отримує прибутків. Проте в світовій практиці такий 
інструмент застосовується. 

Наприклад В. Корнєєв [8], говорячи про фінансову реструктуризацію з боку державних органів 
влади, визначає наступні методи: 

 по-перше, підтримка стабільності національної валюти і банківської системи повинні визначати 
адміністрування і монетарне регулювання НБУ в сучасних кризових умовах; 

 по-друге, грошово-кредитна політика повинна бути більш гнучкою, де подальше зниження 
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облікової ставки НБУ з метою стимулювання попиту на гроші вважається прийнятним для коригування 
вартості грошей в інтересах учасників ринку; 

 по-третє, необхідні додаткові зусилля щодо підвищення довіри до грошово-кредитної політики 
та розуміння особливостей валютно-курсової політики. 

 

З боку державних органів влади З боку власників та менеджменту банків 

Вливання капіталу у проблемні банки (в т. ч. 
націоналізація та приватизація) 

Реструктуризація боргу перед кредиторами 

Розміщення депозитів Урядом Входження інвестора 

Кредити рефінансування Управління ліквідністю 

Встановлення податкових пільг Управління активами і пасивами 

Створення стабілізаційного фонду для фінансування 
потреб проблемних банків 

Діяльність щодо реструктуризації боргу дебіторів 

Зниження (відміна) обов’язкових резервних вимог 
Залучення капіталу на умовах субординованого 
боргу 

Створення санаційного банку та викуп проблемних 
активів 

Продаж негативно класифікованих активів (в т. ч. 
факторинг) 

Підтримка стабільності національної валюти і в цілому 
проведення стабільної грошово-кредитної політики, 
підвищення довіри 

Реінвестування прибутку акціонерами 

Зниження облікової ставки НБУ Сек’юритизація активів 

Заборона дочасної видачі строкових депозитів Додаткова емісія акцій 

Створення реєстру недобросовісних позичальників Впровадження програми зменшення витрат 

 
Рис. 1. Методи фінансової реструктуризації комерційних банків 

Джерело: складено на основі [1; 8; 12] 

 
Проаналізуємо методи фінансової реструктуризації, що здійснюються самим банком, в особі 

його власників чи менеджменту. Першим серед таких методів необхідно виокремити реструктуризацію 
кредиторської заборгованості банку, що є актуальним для України перед зовнішніми позичальниками 
[1]. Не менш важливим, відзначає автор, є поповнення капіталів банків. В період кризи 2008–2010 рр. 
вливання капіталу отримали багато Українських банків (табл. 2). 

Таблиця 1 
Джерела поповнення капіталу банків під час фінансової кризи 2008–2010 рр. 

 

Джерело Банки 

Інвестиції акціонерів банку ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 
АТ «Брокбізнесбанк» 

Державні інвестиції ПАТ «Укрексимбанк», ВАТ «Ощадбанк», ВАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Родовід 
Банк», ПАТ «АКБ «Київ» 

Інвестиції іноземних 
материнських банків 

ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ВАТ «ВТБ Банк», АКБ «Форум», 
АКБ «Укрсоцбанк», АТ «ОТП Банк» 

Кредити Європейського банку 
реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) 

АКБ «Форум», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», АТ «ОТП 
Банк», ПАТ «Укрсиббанк» 

МФК ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Інші інвестори ВАТ КБ «НАДРА» 

Джерело: [1] 

 
Важливим є метод реструктуризації, що пов’язаний з управлінням активами. В. Марчук зазначає, 

що «ефективно розв’язати проблему управління проблемними активами банків на пізніх стадіях 
роботи із заборгованістю можна також шляхом передачі (продажі) проблемних активів пов’язаній 
фінансовій компанії на засадах оптимізації балансу (SPV onshore/offshore) [11]. 

Наступним методом фінансової реструктуризації є управління ліквідністю банківської установи і 
дотримання нормативів НБУ, а також, у цілому, управління пасивами банку. 

Реструктуризація боргу дебіторів є класичним методом фінансової реструктуризації банку, адже 
він має чітке визначення та достатнє законодавче обґрунтування. 

Досить актуальним нововведенням в кредитній політиці банку, як зазначають науковці [14], 
стала повторна реструктуризація. Основним принципом повторної реструктуризації є поступове 
виведення позичальника на повний платіж, у тому числі, з використанням адаптаційного періоду, 
виходячи з їхнього реального фінансового стану. 
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Залучення субординованого капіталу є важливим методом реструктуризації банку. З метою 
підвищення рівня капіталізації банків у період фінансової кризи були ухвалені законодавчі норми, які 
давали змогу банкам враховувати до 1 січня 2012 р. суму коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу, які зараховувалися до регулятивного капіталу банку, у розмірі не більше від 
100% основного капіталу банку. В докризовий період, норма була до 50% [15].  

Другим важливим видом реструктуризації банків, як нами зазначено вище, є реорганізація. За 
визначенням ЗУ «Про банки і банківську діяльність», реорганізація банку – це злиття, приєднання, 
виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, 
прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам [16]. 

І. Бланк подає наступне трактування реорганізації – це майнова трансформація окремих 
господарюючих суб’єктів, яка супроводжується перетворенням їх організаційно-правового статусу з 
метою більш ефективного здійснення господарської діяльності [2]. 

В свою чергу Н. Копилюк визначає економічний зміст понять злиття, поглинання та приєднання у 
банківській діяльності наступним чином [10]: 

«- злиття – це форма добровільного припинення діяльності двох або більше банків юридичних 
осіб з універсальним правонаступництвом з передаванням усіх активів прав та зобов’язань 
новоствореному банку правонаступнику в обмін на його корпоративні права з метою збільшення 
масштабів діяльності та зростання вартості банку правонаступника; 

- приєднання – це форма добровільного припинення діяльності одного або декількох банків як 
юридичних осіб з універсальним правонаступництвом, з передачею належних їм активів, прав та 
зобов’язань банку-правонаступнику без зміни його юридичного статусу; 

- поглинання – це ворожа форма реорганізації банків, яка передбачає операції аквізиції і 
супроводжується купівлею корпоративних прав з метою одержання рівноправного, переважаючого 
або домінуючого рівня корпоративного контролю над банком, що підлягає реорганізації». 

Серед нетипових для банківського ринку України методів реорганізації є левериджований викуп. 
Leveraged buy-out (LBO, прокредитований викуп, левериджований викуп) – інструмент фінансування, 
який передбачає придбання контрольного пакета акцій (часток) компанії за рахунок позикових коштів 
(в першу чергу банківських кредитів) [17]. Світова практика показує, що як джерело позикових ресурсів 
можуть використовуватися не тільки банківські кредити, але і випуск облігацій. Активи компанії, що 
поглинається, стають предметом застави за кредитом LBO, а сам кредит може погашатися за рахунок 
доходів придбаної структури. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, застосування того чи іншого виду або методу 
реструктуризації залежить від концепції, стадії та інноваційності розвитку банківської системи, 
достатності нормативно-правового регулювання втілюваних заходів, можливості і потреби 
застосування до конкретної банківської установи, ступеню довіри банківського менеджменту до 
вибраних дій. Розвиток антикризових реструктуризаційних процесів, в першу чергу, залежить від 
банківського пруденційного нагляду, який проводить ЦБ. 
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Буряк П.Ю. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ В УМОВАХ КРИЗИ 
Мета. Обґрунтування теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо основних 

засад реструктуризації банків та їх діяльності в умовах кризи.  
Методика дослідження. В основу досліджень роботи покладені як загальнонаукові (аналіз, 

спостереження), так і спеціальні методи пізнання, зокрема: методи аналізу і спостереження використані для 
дослідження основних засад реструктуризації банків. Методи пізнання використані для обґрунтування процесу 
реструктуризації банків, як одного із шляхів ефективної реалізації антикризових заходів та шляхів оздоровлення 
економіки загалом. 

Результати. Виявлено, що у діяльності банків під час фінансово-економічних криз виникають несподівані 

проблеми. Доведено, що світова рецесія, яка розпочалася в 2007 р. та призвела до фінансово-економічної і, в 
тому числі, банківської кризи 2008-2010 рр. в Україні, є причиною і, водночас, передумовою таких наслідків, як 
банкрутство банків, втрати ними платоспроможності, ліквідності, наростання кількості негативно класифікованих 
активів та, в цілому, кредиторської і дебіторської заборгованості. Обґрунтовано, що за таких умов на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин щораз частіше виникають умови для використання реструктуризації як одного зі 
шляхів оздоровлення економіки. 

Серед основних видів реструктуризації банків в умовах кризи виокремлено фінансову та корпоративну 
реструктуризацію. Зроблено висновок про те, що застосування того чи іншого виду або методу реструктуризації 
залежить від концепції, стадії та інноваційності розвитку банківської системи, достатності нормативно-правового 
регулювання втілюваних заходів, можливості і потреби застосування до конкретної банківської установи, ступеня 
довіри банківського менеджменту до вибраних дій.  

Наукова новизна. Визначено процес реструктуризації банків, як один із шляхів ефективної реалізації 

антикризових заходів та шляхів оздоровлення економіки загалом. 
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження у 

банківському секторі, що сприятиме його ефективному розвитку. 
Ключові слова: банківська система, банківський менеджмент, фінансово-економічна криза, 

реструктуризація, фінансова реструктуризація, корпоративна реструктуризація. 
 
Buriak P.Yu. RESTRUCTURING OF BANKS IS IN THE CONDITIONS OF CRISIS 
Purpose is ground of theoretical, methodological positions and practical recommendations in relation to basic 

principles of restructuring of banks and them activity in the conditions of crisis. 
Methodology of research. In basis of researches works are fixed both scientific (analysis, supervision) and 

special, methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for research of basic principles of 
restructuring of banks. The methods of cognition are used for the ground of process of restructuring of banks, as one of 
ways of effective realization measures and ways of making healthy of economy on the whole. 

Findings. It is marked that in activity of banks during financial and economic crisis there are unexpected 

problems.  It is well-proven that a world recession, which began in 2007 and resulted in financial and economic and, in a 
that number, bank crisis 2008-2010 in Ukraine, is reason and, at the same time, pre-condition of such consequences, as 
bankruptcies of banks, loss, by them solvency, liquidity, growth of amount of the negatively classified assets and, on the 
whole, creditor and debtor debt. 

Grounded, that on such conditions on the modern stage of development of market relations each time more 
frequent there are terms for the use of restructuring as one of ways of making healthy of economy. Among the basic 
types of restructuring of banks in the conditions of crisis the financial and corporate restructuring is selected. 

A conclusion is done that application of that or other kind or method of restructuring depends on conception, stage 
and innovative development of the banking system, normatively legal adjusting of the incarnated measures, possibility 
and necessity of application, to concrete bank establishment, to the degree of trust of bank management to the chosen 
actions. 

Originality consists in the lineation of process of restructuring of banks, as one of ways of effective realization 

measures and ways of making healthy of economy on the whole. 
Practical value. Research results can be offered for introduction in a bank sector which will promote him to 

effective development. 
Key words: banking system, bank management, financial and economic crisis, restructuring, financial 

restructuring, corporate restructuring. 
 
Буряк П.Ю. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Цель - обоснование теоретических, методологических положений и практических рекомендаций 

относительно основных принципов реструктуризации банков и их деятельности в условиях кризиса. 
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ, 

наблюдение), так и специальные методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для 
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исследования основных принципов реструктуризации банков. Методы познания использованы для обоснования 
процесса реструктуризации банков, как одного из путей эффективной реализации антикризисных мероприятий и 
путей оздоровления экономики в целом. 

Результаты. Отмечено, что в деятельности банков во время финансово-экономических кризисов 

возникают неожиданные проблемы. Доказано, что мировая рецессия, которая началась в 2007 г. и привела к 
финансово-экономическом и, в том числе, банковском кризисе 2008–2010 гг. в Украине, является причиной и, в 
то же время, предпосылкой таких последствий, как банкротство банков, потери ими платежеспособности, 
ликвидности, нарастания количества негативно классифицированных активов и, в целом, кредиторской и 
дебиторской задолженности. 

Обоснованно, что при таких условиях на современном этапе развития рыночных отношений каждый раз 
чаще возникают условия для использования реструктуризации как одного из путей оздоровления экономики. 
Среди основных видов реструктуризации банков в условиях кризиса выделена финансовая и корпоративная 
реструктуризация. 

Сделан вывод о том, что применение того или другого вида или метода реструктуризации зависит от 
концепции, стадии и инновационности развития банковской системы, достаточности нормативно-правового 
регулирования воплощаемых мероприятий, возможности и потребности применения к конкретному банковскому 
учреждению, степени доверия банковского менеджмента к выбранным действиям. 

Научная новизна заключается в очерчивании процесса реструктуризации банков, как одного из путей 

эффективной реализации антикризисных мероприятий и путей оздоровления экономики в целом. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для внедрения в 

банковском секторе, который будет способствовать его эффективному развитию. 
Ключевые слова: банковская система, банковский менеджмент, финансово-экономический кризис, 

реструктуризация, финансовая реструктуризация, корпоративная реструктуризация. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА 
УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. За умов, коли вітчизняна економіка перебуває в кризовому стані, коли 

дефіцит державного бюджету значно перевищує допустимі норми, важливим кроком на шляху 
реформування виступає бюджетна децентралізація. 

Основне завдання бюджетної децентралізації полягає в забезпеченні зростання ролі органів 
місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад. Про цю реформу міжбюджетних 
відносин говорили ще з 1998 року, однак жодній керуючій владі не вдалося її реалізувати. Проте, 
політична ситуація, яка склалася в країні, стала поштовхом для її втілення в реальність. Так, 28 грудня 
2014 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
реформи міжбюджетних відносин». Це й стало початком проведення першого етапу бюджетної 
децентралізації. 

Однак, вивчаючи це питання, варто сказати, що на сьогодні, дана реформа не є завершеною, 
оскільки система органів місцевого самоврядування та виконавчої влади створені на основі 
вертикальної системи прийняття рішень. Тобто, місцеві органи влади надалі залишаються залежними 
від центральної влади стосовно формування та використання фондів грошових коштів. 

Важливим фактором, який спричиняє затримку в проведенні децентралізації, є політична 
ситуація в країні. Однак, за таких умов, саме бюджетна децентралізація зможе налагодити відносини з 
тимчасово окупованими територіями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання бюджетної децентралізації досліджували в 
своїх працях багато провідних науковців, зокрема: Алимов О. М., Амоша О. І., Варналій З. С., 
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Григоренко В. О., Демиденко Л. М., Луніна І. О., Лютий І. О., Ляшенко В. І., Наконечна Ю. В., 
Сеньків Т. В., Чеберяко О. В. та ін. 

Однак на сьогодні залишається ряд проблемних питань, які потребують детального аналізу 
Зокрема, дослідження впливу реформи децентралізації на доходи та видатки місцевих бюджетів, 
аналіз позитивних та негативних сторін бюджетної децентралізації. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналітичної оцінки стану місцевих бюджетів 
за умов децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічний розвиток країни залежить 
від рівня розвитку кожної території. Вертикальна система формування бюджету виявилась 
неефективною. Через недофінансування регіонів актуальності набуває проблема економічного 
розвитку території та забезпечення їх фінансовими ресурсами. Для стабілізації економічної ситуації в 
України необхідно забезпечити ефективне формування місцевих бюджетів, адже саме це спроможне 
перетворити територіальні громади з дотаційних на фінансово-незалежних суб’єктів, які самостійно 
зможуть розв’язати будь-які соціально-економічні проблеми [1; 10]. 

В Європі всі територіальні громади перебувають на самостійному фінансуванні і виступають 
стимуляційним фактором економічного розвитку держави. В Україні через централізацію з Державного 
бюджету кожного року здійснюється перерозподіл коштів між державним та місцевими бюджетами. 
Однак, з кожним роком роль місцевих бюджетів відіграє все вагомішу роль і зростає потреба у 
власному фінансуванні [4, с. 20-23]. 

У нашій країні кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в Європі: у 2001 році їх налічувалось 
більше 12 тис. За кількістю місцевих бюджетів серед європейських країн Україна поступається лише 
Франції [6, с. 2]. 

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, 
що покладаються на органи місцевого самоврядування. Склад місцевих бюджетів України, як і в інших 
країнах, відображає особливості адміністративно-територіального поділу та специфіку 
функціонування місцевого самоврядування [9, c. 2]. 

Основою для ефективного функціонування місцевого самоврядування виступає наповнений 
фінансовими ресурсами місцевий бюджет. Для розвитку та фінансової незалежності територій, 
зростання ролі органів місцевого самоврядування, необхідним було проведення децентралізації [4, 
c. 20]. 

В Україні процес розпочався в 2015 році, коли було прийнято зміни до Бюджетного та 
Податкового кодексів України стосовно передачі органам місцевого самоврядування додаткових 
місцевих повноважень. Одночасно передбачено збільшення джерел формування дохідної бази 
місцевих бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету, запровадження 
нового виду податку – акцизного податку з кінцевих продажів, розширення бази оподаткування 
податком на нерухомість [7; 8]. 

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015-2016 рр. в цілому свідчить про позитивні 
результати проведення децентралізації в Україні, навіть, не зважаючи, на певні складнощі. Так, в 
результаті проведення першого етапу децентралізації, доходи місцевих бюджетів зросли до 120,5 
млрд. грн., що на 19,4 млрд. грн. або на 19,1% більше відповідного показника 2014 року. Надходження 
з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 294,4 млрд. грн., що на 40% більше показника 2014 
року [2, с. 255]. 

За січень-березень 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів без урахування 
міжбюджетних трансфертів надійшло 30,1 млрд. грн., що на 46,0% або на 9,5 млрд. грн. більше 
показника 2014 року, і складає 30,9% від планового показника на рік. Надходження податку з фізичних 
осіб за цей період склали 15,9 млрд. грн., що на 47,7% більше відповідного показника 2015 року, а 
надходження до місцевих бюджетів від плати за землю зросли до 5 млрд. грн., що на 56,2% більше 
показника 2015 року [11, с. 2]. 

Динаміка темпу зростання доходів місцевих бюджетів за січень 2011-2016 рр. відображена на 
рис. 1. 

За І квартал 2016 року місцевим бюджетам перераховано 44,6 млрд. грн. міжбюджетних 
трансфертів, у тому числі – базову дотацію у сумі 1,2 млрд. грн. (100% планового показника), освітню 
субвенцію у сумі 9,4 млрд. грн. (96,0% планового показника), медичну субвенцію у сумі 10,2 млрд. грн. 
(98,0% планового показника). Надходження податку доходів з фізичних осіб склали 53,6 млрд. грн., що 
на 23,1% більше показника 2014 року, а виконання плану становить 113,7%. Надходження плати за 
землю склали 14,5 млрд. грн., що складає 112,2% планового річного показника [6, c. 3]. 

Крім того, забезпечено збільшення джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів за 
рахунок передачі їм окремих доходів з державного бюджету: 100% плати за надання адміністративних 
послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 
до місцевих бюджетів також зараховано 80% екологічного податку (раніше – 35%). 

З 2015 р. в контексті бюджетної децентралізації на місцевому рівні запроваджений новий 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання в сфері роздрібної торгівлі підакцизних 

http://www.niss.gov.ua/articles/2242/#_ftn2
http://www.niss.gov.ua/articles/2242/#_ftn9
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товарів за ставкою 5% від їх вартості. Досвід його справляння впродовж 2015 року виявився успішним: 
надходження становили 7,7 млрд. грн. або 6,4% доходів місцевих бюджетів без урахування 
трансфертів. По мірі наближення до виконання річний план щомісячно коригувався. Так, надходження 
були понад як у 2 рази більше плану, який був затверджений у березні (3,5 млрд. грн.) та на 17,4% 
більше грудневого плану (6,5 млрд. грн.) минулого року [2, c. 245]. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка темпу зростання доходів місцевих бюджетів за січень 2011-2016 рр., % 
Джерело: складено авторами з використанням даних [2; 6] 

 
У 2015 році частка власних ресурсів у структурі місцевих бюджетів збільшилась на 30% (в 

середньому по країні без врахування податку на доходи фізичних осіб, далі «ПДФО»), а якщо 
враховувати в розрахунках ПДФО (який із закріпленого податку став власним ресурсом місцевого 
самоврядування), то – втричі[3]. Органи місцевого самоврядування отримали реальні ресурси для 
вирішення питань місцевого значення (ЖКГ, благоустрій, місцеві соціально-економічні програми, 
оновлення інфраструктури). За всіма податковими надходженнями до місцевих бюджетів переважно у 
всіх регіонах спостерігалось стабільне виконання та перевиконання прогнозних показників [6]. 
Структура доходів місцевих бюджетів за січень 2016 року наведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура доходів місцевих бюджетів за січень 2016 року, % 
Джерело: складено авторами з використанням даних [6; 11] 

 

http://www.niss.gov.ua/articles/2242/#_ftn3
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Як бачимо, найбільшу частку в загальній структурі надходжень місцевих бюджетів займає дохід 
від ПДФО – 47%, а найменша частка належить надходженням від цільових фондів – 7%. 

Варто проаналізувати темпи зростання доходів місцевих бюджетів в регіональному розрізі 
(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Темпи зростання доходів місцевих бюджетів в регіональному розрізі за січень 
2016 року (по відношенню до попереднього року), % 

Джерело: складено авторами з використанням [4; 6; 11] 

 
Як бачимо із рис. 3, найбільші темпи зростання доходів місцевих бюджетів зафіксовані в 

Львівській (153,1%), Волинській (148,6%), Закарпатській (147,3%), Чернівецькій (140,2%) областях та в 
м. Києві (144,0%). Найменший рівень доходів отримали місцеві бюджети таких областей: Луганська 
(117,4%), Полтавська (122%), Дніпропетровська (123,6%). 

Зауважимо, що із проведенням децентралізації, зміни відбулись не лише в дохідній частині 
місцевих бюджетів, але й в структурі видатків. Так, зросла частка видатків на виконання самоврядних 
повноважень, що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та 
ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні. 

Видатки місцевих бюджетів без урахування трансфертів в 2015 р. збільшилися до 276,9 млрд. 
грн., що на 53,4 млрд. грн. або на 23,9% більше 2014 р. (223,5 млрд. грн.). Найбільшим чином зросли 
видатки на місцеве фінансування національної безпеки, зокрема цивільної оборони (вп’ятеро, з 2,1 
млрд. грн. у 2014 р. до 10,6 млрд. грн. у 2015 р.) та забезпечення громадського порядку (майже на 
третину, з 245,5 до 319,6 млрд. грн.). Збільшилися видатки соціального спрямування на охорону 
здоров’я (на 27,9%), соціальний захист та забезпечення (26,4%), освіту (17,6%), духовний та фізичний 
розвиток (на 6,9%). Слід відзначити зростання видатків на економічну діяльність органів місцевої 
влади до 19,1 млрд. грн., що понад як вдвічі перевищує відповідний показник 2014 р. (9,2 млрд. грн.). 
Найбільший обсяг коштів в 2015 р. за даною статтею було спрямовано на розвиток дорожнього 
господарства у сумі 5,7 млрд. грн. проти 3,1 млрд. грн. у 2014 р. Відповідно, в загальній структурі 
зросла частка дорожніх видатків до 2,0% проти 1,4% у 2014 р. Необхідно зауважити, що фінансування 
інфраструктури є одним з найбільш перспективних напрямків підвищення інвестиційного потенціалу 
регіонів [5, c. 2]. 

Динаміка видатків місцевих бюджетів України за економічною класифікацією в 2010-2015 рр. 
подана на рис. 4. 

Із рис. 4 спостерігаємо зростання з кожним роком поточних видатків місцевих бюджетів. Так, в 
2015 році вони зросли на 43,8 млрд. грн. і становили 255,5 млрд. грн. Капітальні видатки теж 
відзначилися суттєвим зростанням. В 2015 р. вони зафіксовані на рівні 36,5 млрд. грн. Такий показник 
є рекордним за останні роки. Характерно, що частка капітальних видатків в структурі місцевих 
бюджетів традиційно є більшою, ніж за державним бюджетом. 
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Рис. 4. Динаміка видатків місцевих бюджетів України за економічною класифікацією в 
2010-2015 рр., млрд грн 

Джерело: складено авторами з використанням даних [5; 6] 

 
Динаміка темпу зростання видатків державного бюджету за січень 2011-2016 рр. представлена 

на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Динаміка темпу зростання видатків державного бюджету  
за січень 2011-2016 рр., % 

Джерело: складено авторами з використанням [5; 6] 

 
Як бачимо із рис. 5, найбільший темп зростання видатків місцевих бюджетів зафіксований в січні 

2013 року. В порівнянні із січнем 2012 року він зріс на 23,3%. Із проведенням децентралізації, даний 
показник значно скоротився. Так, в січні 2016 року відносно січня 2015 року темп зростання видатків 
місцевих бюджетів скоротився на 13,9%.  

Отже, із вищесказаного можна зробити висновок, що із запровадженням децентралізації, в 
економіці України досягнуто певних позитивних змін, зокрема: збільшення загального фонду місцевих 
бюджетів до 25 млрд. грн., сума фінансових ресурсів місцевих бюджетів зросла до 205 млрд. грн., і, 
найголовніше, зростання рівня автономії органів місцевого самоврядування та їхньої зацікавленості в 
соціальному-економічному розвитку територій. 
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Однак, поряд із такими позитивними моментами, існують негативні сторони, зокрема: значні 
порушення при використанні коштів місцевих бюджетів, які вищі, ніж при використанні коштів 
державного бюджету. 

Висновки з проведеного дослідження. Із проведеного дослідження в підсумку можемо 
відзначити, що сьогодні, в час, коли в країні ідуть бойові дії, для наповнення фінансовими ресурсами 
місцевих бюджетів, автономії органів місцевого самоврядування, вкрай необхідним є проведення 
реформи бюджетної децентралізації. Однак, для ефективного впровадження цієї реформи, необхідно 
встановити відповідальність за бюджет і розподіл надходжень відповідно до розподілу завдань. Тобто, 
для бюджетів нижчого рівня необхідно, щоб їхні завдання могли максимально в повному обсязі 
виконуватись, незалежно від бюджетів вищих рівнів. Органи місцевого самоврядування повинні бути 
наділені повноваженнями стосовно розпорядження бюджетних коштів. Водночас держава повинна 
допомагати органам місцевого самоврядування, однак ця допомога має бути розумною, яка б 
дозволяла заохочувати ініціативу місцевих рад до ефективного використання бюджетних коштів. 
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Боринець С.Я., Чекановський В.П. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА УМОВ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Мета - проведення аналітичної оцінки стану місцевих бюджетів за умов децентралізації. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: аналізу – при аналітичному 

порівнянні доходів і видатків місцевих бюджетів без реформи децентралізації та із проведенням бюджетної 
децентралізації; конкретизації - при дослідженні сучасного стану місцевих бюджетів із проведенням 
децентралізації; графічні та статистичні методи дослідження використані для зображення динаміки темпів 
зростання доходів та видатків місцевих бюджетів України за економічною класифікацією, темпів зростання 
доходів місцевих бюджетів в регіональному розрізі та структури доходів місцевих бюджетів. 

Результати. Досліджено вплив реформи децентралізації на доходи та видатки місцевих бюджетів. В 

контексті досліджуваної проблеми подано динаміку темпів зростання доходів та видатків місцевих бюджетів 
України за економічною класифікацією. Визначено і показано темпи зростання доходів місцевих бюджетів в 
регіональному розрізі та структуру доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано позитивні та негативні сторони 
бюджетної децентралізації. 

Наукова новизна. Визначено вплив адміністративно-територіальної реформи на процес децентралізації 

місцевого самоврядування. Подальшого розвитку отримала аналітична оцінка стану місцевих бюджетів за умов 
децентралізації. 

Практична значущість. Проаналізована оцінка стану місцевих бюджетів за умов децентралізації та 

зростання доходів і видатків місцевих бюджетів України може бути використана органами місцевого 
самоврядування. Це дасть можливість проаналізувати їхню діяльність та розробити шляхи ефективного 
використання фінансових ресурсів на місцях. 

Крім того, виявлені у статті позитивні та негативні сторони бюджетної децентралізації також можуть бути 
реалізовані на практиці. Зокрема, їх може прийняти до уваги Уряд України, адже, врахувавши досліджені 
моменти, це дасть можливість ефективніше провести реформу бюджетної децентралізації з мінімізацією її 
негативних сторін. 

Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, доходи, видатки, державний бюджет, органи місцевого 

самоврядування, реформа, самоврядування. 
 

Borynets S.Ya., Chekanovskyi V.P. ANALYTICAL EVALUATION OF LOCAL BUDGETS UNDER 
DECENTRALIZATION 

Purpose is an analytical assessment of local budgets in terms of decentralization. 
Methodology of research. In the process of research, the following methods have been used: analysis – with an 

analytical comparison of revenues and expenditures of local budgets without reform and decentralization of the conduct 
of fiscal decentralization; specifying the study of the current state of local budgets decentralization; graphical and 
statistical methods used to describe the dynamics of the growth rate of revenues and expenditures of local budgets 
Ukraine by economic classification, the growth rates of local budgets in the regional context and structure of local 
budgets. 

Findings. The impact of decentralization reform on the revenues and expenditures of local budgets were 

researched. In the context of the investigated problem given the dynamics of the growth rate of revenues and 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
http://www.minfin.gov.ua/news/view/promova-ministra-finansiv-natalii-iaresko-na-zasidanni-uriadu-shchodo-vykonannia-derzhavnoho-biudzhetu-za--rik?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/promova-ministra-finansiv-natalii-iaresko-na-zasidanni-uriadu-shchodo-vykonannia-derzhavnoho-biudzhetu-za--rik?category=bjudzhet
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/2016_01_budget_new_ukr1.pdf
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expenditures of local budgets Ukraine by economic classification. It was determined and showed the growth rate of local 
budget revenues in the regional section and the structure of local budget revenues. It was analyzed positive and negative 
aspects of fiscal decentralization. 

Originality. The influence of administrative-territorial reform on the process of decentralization of local self-

government was determined. Further development was an analytical assessment of local budgets in terms of 
decentralization. 

Practical value. Analyzed assessment of local budgets in terms of decentralization, the growth of revenues and 

expenditures of local budgets Ukraine could be used by local authorities. This will give the opportunity to analyze their 
activities and to develop ways of effective use of financial resources in the field. 

In addition, the article revealed positive and negative aspects of fiscal decentralization can also be implemented. 
In particular, they may take into account the Government of Ukraine. Indeed, considering the aspects studied, it will 
enable more efficient to reform fiscal decentralization minimizing its negative sides. 

Key words: local governments, decentralization, revenues, expenditures, state budget, local government, reform 

government. 
 

Боринец С.Я., Чекановский В.П. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Цель – проведение аналитической оценки состояния местных бюджетов в условиях децентрализации. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: анализа – при 

аналитическом сравнении доходов и расходов местных бюджетов без реформы децентрализации и с 
проведением бюджетной децентрализации; конкретизации при исследовании современного состояния местных 
бюджетов с проведением децентрализации; графические и статистические методы исследования использованы 
для изображения динамики темпов роста доходов и расходов местных бюджетов Украины по экономической 
классификации, темпов роста доходов местных бюджетов в региональном разрезе и структуры доходов местных 
бюджетов. 

Результаты. Исследовано влияние реформы децентрализации на доходы и расходы местных бюджетов. 

В контексте исследуемой проблемы представлена динамика темпов роста доходов и расходов местных 
бюджетов Украины по экономической классификации. Определены и показаны темпы роста доходов местных 
бюджетов в региональном разрезе и исследована структура доходов местных бюджетов. Проанализированы 
положительные и отрицательные стороны бюджетной децентрализации. 

Научная новизна. Определено влияние административно-территориальной реформы на процесс 

децентрализации местного самоуправления. Дальнейшее развитие получила аналитическая оценка состояния 
местных бюджетов в условиях децентрализации. 

Практическая значимость. Проанализированная оценка состояния местных бюджетов в условиях 

децентрализации, анализ темпов роста доходов и расходов местных бюджетов Украины может быть 
использована органами местного самоуправления. Это даст возможность проанализировать их деятельность и 
разработать пути эффективного использования финансовых ресурсов на местах. 

Кроме этого, исследованные в статье положительные и отрицательные стороны бюджетной 
децентрализации также могут быть реализованы на практике. В частности, их может принять во внимание 
Правительство Украины. Результаты исследований дают возможность эффективнее провести реформу 
бюджетной децентрализации с минимизацией его негативных сторон. 

Ключевые слова: местные бюджеты, децентрализация, доходы, расходы, государственный бюджет, 

органы местного самоуправления, реформа, самоуправления. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ТА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Головною метою фінансово-економічної безпеки підприємства є 

забезпечення ефективного функціонування підприємства та використання наявних ресурсів, 
забезпечення якості господарських процесів підприємства, а також постійне стимулювання до 
нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку. 

Сучасному етапу економічного розвитку України притаманний досить неоднозначний характер, 
який характеризується, з одного боку, наявністю значного кола проблем, пов’язаних із нестабільністю 
у внутрішньополітичній, енергетичній та інших сферах, а з іншого боку - певними досягненнями та 
позитивними зрушеннями завдяки поступовому зростанні темпів економічного та науково-технічного 
розвитку. 

Всі процеси, які відбуваються в світі та в Україні, суттєво впливають на становище вітчизняних 
підприємств. З одного боку, функціонування підприємств здійснюється в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища, для якого характерними є зниження обсягів інвестиційних вкладень, високі 
процентні ставки за довгостроковими банківськими кредитами, недосконалість податкового 
законодавства і т. ін., що істотно знижує рівень життєдіяльності підприємств і підвищує ймовірність 
переходу в кризовий стан. А з іншого боку, кризові тенденції на мікрорівні створюють передумови 
негативних тенденцій розвитку регіональних систем та зниження рівня національної економічної 
безпеки. Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає актуальність дослідження 
чинників та загроз фінансово-економічній безпеці суб’єктів підприємницької діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які стосуються дослідження чинників та 
загроз фінансово-економічній безпеці підприємства, досліджували такі вчені, як: Бондарчук Н. В., 
Біленчук П. Д. [1]; Ведмідь Ф. М., Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. [2]; 
Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. [3]; Логутова Т. Г., Нагаєвський Д. І. [4]; 
Рудніченко Є. М. [5]; Столбов В. Ф. [6]; Шаповал Г. М. [7]; Якубович З.В. [8]. та ін. 

Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме систематизації чинників та 
загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак 
зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз чинників та загроз фінансово-економічній 
безпеці підприємства та їх систематизація. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При розгляді фінансово-економічної безпеки 
підприємства необхідно виходити з його здатності протистояти небезпекам і загрозам для досягнення 
поставлених цілей. 

Варто зауважити, що чинників та загроз, які безпосередньо або опосередковано впливають на 
фінансово-економічну безпеку підприємства, в сучасних умовах господарської діяльності є безліч. 
Тому знати їх природу, джерела виникнення та рівень небезпеки вкрай важливо для підприємства. 

Зазначимо, що джерелами негативних впливів на фінансово-економічну безпеку підприємства 
можуть бути наступні: свідомі або несвідомі дії суб'єктів господарювання; збіг об'єктивних обставин: 
стан фінансової кон'юнктури на ринках певного підприємства, наукові відкриття і технологічні 
розробки, форс-мажорні обставини тощо.  

Чинники, які формують відповідний рівень фінансово-економічної безпеки підприємства є 
різноманітні та в кожній галузі виробництва мають свою специфіку. Водночас виділяють загальні, 
типові чинники, які впливають на рівень фінансово-економічної безпеки підприємства незалежно від 
форм власності та галузі виробництва. До них відносять наступні: безпосередні чинники виробництва; 
стабільний попит на продукцію; надійність постачальників; зовнішня конкуренція на продукцію, 
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призначену на експорт; державне економічне регулювання діяльності підприємства; надійний захист 
комерційної таємниці; компетентність керівництва підприємства [3; 4]. 

При класифікації чинників, які формують рівень фінансово-економічної безпеки підприємства, їх 
поділяють на зовнішні та внутрішні [1; 2; 5] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація чинників, які формують рівень фінансово-економічної безпеки 
підприємства 

Джерело: складено на основі [5] 

 
Розглядаючи зовнішні чинники, які формують рівень фінансово-економічної безпеки 

підприємства, зазначимо, що вони опосередковано діють на підприємство, формуючи загальні 
перспективи та тенденції його розвитку. Особливе місце серед них посідають економічні: стан 
економіки загалом, тенденції її розвитку, галузева та територіальна структура; темп інфляції; рівень 
безробіття; система оподаткування; інвестиційні процеси; ставки банківського процента; рівень 
конкуренції; ступінь монополізації економіки тощо.  

Що стосується внутрішніх чинників рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, то вони 
безпосередньо діють на підприємство, і, в свою чергу, через ефективні комунікації піддаються впливу 
з його боку. 

Всі вище перелічені чинники фінансово-економічної безпеки підприємства потрібно 
реалізовувати відповідно до чинного законодавства, спрямовувати їх на здійснення виробничої 
стратегії та досягнення належного рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Отже, як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які формують рівень фінансово-економічної 
безпеки підприємства, багато, що пояснюється різноманітністю зв'язків та відносин, в які обов'язково 
вступає підприємство. 

Розглянувши чинники фінансово-економічної безпеки підприємства, розглянемо і загрози, які 
пов’язані з господарською діяльністю підприємства та роботою його персоналу. 

Зазначимо, що загроза фінансово-економічної безпеки підприємства – це стан того чи іншого 
фактора його зовнішнього або внутрішнього середовища (або їх сукупності), яка прямо, або 
трансформуючись, може негативно вплинути на фінансовий стан та фінансові інтереси підприємства, 
призвести до зниження його фінансової стійкості, або перешкодити його фінансовому розвитку [7]. 

Усі загрози можуть бути згруповані за певними класифікаційними ознаками, а саме: 
1. За можливістю їх прогнозування:  
– передбачувані; 
– непередбачувані.  
2. За сферами виникнення: 
2.1. за межами підприємства (зовнішні загрози), які не залежать від діяльності підприємства, і до 

них належать наступні: 
– політичні: політична ситуація в країні, конкретному регіоні тощо; 
– макроекономічні загрози: стан існуючої економічної ситуації в країні, стан банківської, 

грошової, фінансової та кредитної систем, фіскальна політика держави; економічні кризи; стан 
фінансового ринку. рівень розвиненості ринків капіталу та їх інфраструктури, рівень інфляції, стан 
рівня доходів і накопичень населення, стан купівельної спроможності населення, рівень 
платоспроможного попиту; курс гривні, процентні ставки за кредитами, підтримка підприємництва 
(існуючі пільги та субсидії), втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв та готової продукції та ін.; 

Чинники, які формують рівень фінансово-економічної безпеки підприємства 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

політичні, соціальні, економічні, екологічні, 

науково-технічні, технологічні, юридичні, 

природно-кліматичні, демографічні, 

криміналістичні та ін. 

стан підприємницького середовища; наявність 

місцевих сировинних і енергетичних ресурсів; 

стан конкурентів; наявність трудових ресурсів, та 

рівень їх професійної підготовленості 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 

 205 

– мезоекономічні загрози: стан підприємницького середовища у регіоні та підприємницької 
активності, наявність місцевих сировинних та енергетичних ресурсів, розвиток транспортних та інших 
комунікацій, інтенсивність конкуренції в галузі та регіоні; наповненість ринку продукцією, що 
виробляється підприємством; наявність вільних трудових ресурсів, рівень їх професійної 
підготовленості;  

– мікроекономічні загрози: стан конкурентів, платоспроможність дебіторів, надійність партнерів, 
покупців і постачальників (контрагентів), наявність значних фінансових зобов’язань у підприємства (як 
позикових коштів, так і заборгованостей підприємству), наявність ефективних ділових відносин 
підприємства з фінансово-промисловою системою (можливість залучати кредитні ресурси за 
мінімально можливою ціною); 

– правові загрози: організаційно-правові форми підприємницької діяльності, правові основи 
підприємництва, нормативно-правові акти монетарної та фіскальної політики, регулювання валютної 
та митної політики; 

– ринкові загрози: захоплення нових ринків збуту; бажання споживачів, переваги конкурентів, 
тривалість життєвого циклу продукції; 

– технологічні та технічні загрози: нова альтернативна техніка, рівень розвитку НТП, якісна 
сировина та матеріали; 

– географічні загрози: розміщення підприємства, регіональна підприємницька політика, 
кліматичні умови та наявність природних ресурсів, доступність транспорту та зв’язку; 

– соціально-культурні загрози: культурні цінності, національна свідомість, охорона культурних та 
національних цінностей; 

– міжнародні загрози: зацікавленість в українському ринку, міжнародні інвестиції, міжнародне 
торговельне право; 

– екологічні загрози: екологія в регіоні, що визначає можливості конкретного виробництва у 
даному регіоні, система прямих адміністративних заборон, що обмежують розвиток екологічно 
шкідливих виробництв, а в деяких випадках і їх закриття [8]. 

2.2. всередині підприємства (внутрішні загрози), які зумовлені економічними процесами, які 
пов’язані із залученням ресурсів на підприємство, забезпеченням їх збереження та використання, а 
також отриманням та ефективним застосуванням результатів діяльності підприємства тощо, і 
виникають безпосередньо у сфері господарської діяльності підприємства.  

На нашу думку, більш доцільно поділяти загрози за сферою виникнення, оскільки такий поділ 
відповідає системному підходу до середовища підприємства. Така класифікація дає змогу врахувати 
специфіку різних сфер діяльності підприємства у виборі інструментів локалізації загроз. Незважаючи 
на те, що для кожного підприємства «зовнішні» і «внутрішні» загрози суто індивідуальні, зазначені 
категорії містять елементи, які характерні для діяльності практично будь-якого суб'єкта 
господарювання. 

Як показують дослідження [8], загроз, які можуть вплинути на фінансово-економічну безпеку 
підприємств, багато, а значення тих чи інших загроз може з часом змінюватися. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна 
зазначити, що забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства багато в чому залежить від 
того, як підприємство буде протистояти впливу як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, а аналіз 
численних загроз свідчить про їх різноманітність. І оскільки для кожного підприємства існують свої 
загрози, то головним завданням керівників підприємства є визначення найбільш небезпечних з них та 
розроблення системи заходів і їх своєчасного виявлення та нейтралізації. 
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Паласевич М.Б., Городиський Т.І., Семак Б.Б. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ТА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Аналіз чинників та загроз фінансово-економічній безпеці підприємства та їх систематизація. 
Методика дослідження. В основу досліджень роботи покладені як загальнонаукові (аналіз, 

спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження 
чинників та загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Методи пізнання використані для систематизації 
чинників та загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. 

Результати. Обґрунтовано, що при розгляді фінансово-економічної безпеки підприємства необхідно 

виходити з його здатності протистояти небезпекам і загрозам для досягнення поставлених цілей. 
Доведено, що чинників та загроз, які безпосередньо або опосередковано впливають на фінансово-

економічну безпеку підприємства в сучасних умовах господарської діяльності, є безліч і в кожній галузі 
виробництва вони мають свою специфіку Тому знати їх природу, джерела виникнення та рівень небезпеки вкрай 
важливо для підприємства. 

Зроблено висновок про те, що забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства багато в чому 
залежить від того, як підприємство буде протистояти впливу як зовнішніх, так і внутрішніх загроз підприємства. 
Оскільки для кожного підприємства існують свої загрози, то головним завданням керівників підприємства є 
визначення найбільш небезпечних з них та розроблення системи заходів для їх своєчасного виявлення та 
нейтралізації. 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні доцільності поділу загроз фінансово-економічній безпеці 

підприємства за сферою виникнення, оскільки такий поділ відповідає системному підходу до розгляду 
середовища підприємства. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження у 

підприємницьку діяльність, що сприятиме її ефективному розвитку. 
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, підприємство, виробництво, господарська діяльність. 
 
Palasevych M.B., Horodyskyi T.I., Semak B.B. SYSTEMATIZATION OF FACTORS AND THREATS OF 

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE 
Purpose. Analysis of factors and threats financial and economic safety of enterprise and their systematization. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://pidruchniki.com/1822061151265/ekonomika/osnovi_ekonomichnoyi_bezpe
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Methodology of research. In basis of researches works are fixed both scientific (analysis, supervision) and 

special, methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for research of factors and threats 
financial and economic safety of enterprise. The methods of cognition are used for systematization of factors and threats 
financial and economic safety of enterprise. 

Findings. Grounded, that at consideration of financial and economic safety of enterprise it is necessary to go out 

from his ability to resist dangers and threats for achievement of the put aims. It is well-proven that factors and threats 
which directly or mediated, influence on financial and economic safety of enterprise, there is a great number in the 
modern terms of economic activity. Therefore to know their nature, sources of origin and level of danger, it is utterly 
important for an enterprise. 

A conclusion is done that providing of financial and economic safety of enterprise in a great deal depends on that, 
both an enterprise will resist influence as external and internal threats of enterprise. As for every enterprise there are the 
threats, the main task of leaders of enterprise is determination of most dangerous from them and development of the 
system of measures for them timely exposure and neutralization. 

Originality is to substantiate the feasibility of separating the threats to the financial and economic security of the 

enterprise in the area of origin, since such a division corresponds to a systematic approach to the consideration of the 
enterprise environment. 

Practical value. Research results can be offered for introduction in entrepreneurial activity which will promote it to 

effective development. 
Кеy words: financial and economic safety, enterprise, production, economic activity 

 
Паласевич М.Б., Городиский Т.И., Семак Б.Б. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И УГРОЗ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Анализ факторов и угроз финансово-экономической безопасности предприятия и их 

систематизация. 
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ, 

наблюдение), так и специальные, методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для 
исследования факторов и угроз финансово-экономической безопасности предприятия. Методы познания 
использованы для систематизации факторов и угроз финансово-экономической безопасности предприятия. 

Результаты. Обоснованно, что при рассмотрении финансово-экономической безопасности предприятия 

необходимо выходить из его способности противостоять опасностям и угрозам для достижения поставленных 
целей.  

Доказано, что факторов и угроз, которые непосредственно или опосредствовано, влияют на финансово-
экономическую безопасность предприятия, в современных условиях хозяйственной деятельности есть 
множество. Поэтому знать их природу, источники возникновения и уровень опасности, крайне важно для 
предприятия. 

Сделан вывод о том, что обеспечение финансово-экономической безопасности предприятия во многом 
зависит от того, как предприятие будет противостоять влиянию как внешних, так и внутренних угроз предприятия. 
Поскольку для каждого предприятия существуют свои угрозы, то главным заданием руководителей предприятия 
является определение наиболее опасных из них и разработка системы мероприятий для их своевременного 
выявления и нейтрализации. 

Научная новизна заключается в обосновании целесообразности разделения угроз финансово-

экономической безопасности предприятия за сферой возникновения, поскольку такое разделение отвечает 
системному подходу к рассматриванию среды предприятия. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для внедрения в 

предпринимательскую деятельность, что будет способствовать ее эффективному развитию. 
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, предприятие, производство, хозяйственная 

деятельность. 
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ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Розвиток багатовекторної економіки, ефективна реалізація реформ у даному напрямі та 
підвищення добробуту громадян не можливо без  наявності потужної фінансової бази країни, 
що формується, насамперед, завдяки податковим надходженням. Так, щорічно їх питома вага 
в доходах державного бюджету України перевищує 90%. Проте не стабільна соціально-
економічна політика в державі, прогресивно зростаючі потреби її інститутів,  не раціональні 
підходи до розподілу накопичених ресурсів дестабілізують податкову систему країни та 
погіршують економічних стан окремих господарюючих суб’єктів. Протягом останніх 10 років 
середньорічна кількість збиткових підприємств та організацій в державі перевищила 40%, що, 
передусім, пов’язано з постійним корегуванням податкового законодавства та посиленням 
“тиску” на платників податків. Дана ситуація спричиняє безробіття, неконтрольований рух 
робочої сили на ринку праці, погіршення життєвого рівня населення, бідність і дестабілізує 
соціально-економічних розвиток держави в цілому. Тому актуальним питанням на сучасному 
етапі розвитку України, є розробка дієвих науково-практичних заходів щодо підвищення 
ефективності функціонування податкового менеджменту щодо всіх сфер суспільної діяльності.   

Поглиблене вивчення такої важливої дисципліни, як “Податковий менеджмент”, 
актуалізується ще й тому, що саме вона допоможе сформувати та розвинути в студента, як 
майбутнього спеціаліста, креативне мислення, здатність шукати та знаходити оптимальне 
вирішення будь-якої кризової (нестандартної) ситуації в податковій та соціально-економічній 
політиці держави. 

Ґрунтовною допомогою в розв’язанні окресленого завдання є навчальний посібник 
Олега Клокаря, Світлани Бойко, Ірини Кеменяш та Надії Рущишин “Податковий 

менеджмент”, який є актуальним і своєчасним, оскільки дозволить підвищити рівень знань 
усіх державних і приватних інститутів, що сприятиме стабілізації економічного стану країни. 
Адже, вивчення матеріалу згідно з цим посібником допоможе не тільки збагнути особливості 
розвитку податкового менеджменту України та його окремих складових, але й дозволить 
розширити світогляд, розвинути економічне мислення читачів. 

Важливим є те, що представлений увазі читача навчальний посібник є ґрунтовним, 
оскільки в ньому акцентується увага на теорії розвитку оподаткування; не типовим, бо автори 
подають власне осучаснене тлумачення змісту податкового менеджменту; інформативним, 
бо в ньому міститься широкий спектр статистичної інформації в вигляді таблиць та графічних 
матеріалів. 

Навчальний посібник складається з передмови, 15 тем, завдань для індивідуальних 
робіт, рекомендованої літератури, додатків та предметного покажчика. 

У передмові акцентується увага на тому, що автори підібрали матеріал, який 
орієнтований на збагачення студентів знаннями, необхідними для формування їх світогляду, 
високопрофесійної підготовки та стимулювання суспільно-корисної діяльності. Мета кожного 
розділу – орієнтувати студентів на конкретну діяльність, яка допоможе освоєнню дисципліни 
“Податковий менеджмент”, а саме: 

- у темі 1 “Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту” 
окреслюється ретроспектива розвитку податків і податкового менеджменту за різними 
концепціями, напрямами та науковими школами, хронологія наукової літератури з питань 

                                           
Клокар О.О. Податковий менеджмент: [навч. посіб.] / О.О. Клокар, С.В. Бойко, 
І.Г. Кеменяш, Н.М. Рущишин. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 320 с. 
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оподаткування, завдання для самоконтролю, глосарій, список джерел для поглибленого 
вивчення теми; 

- у темі 2 “Планування та прогнозування податків і зборів” подаються загальні засади 
планування та прогнозування податків і зборів та Особливості застосування кількісних 
методів прогнозування та планування у податкового менеджменті, глосарій, список джерел 
для поглибленого вивчення теми; 

- у темі 3 “Податковий ризик-менеджмент”  відображено сутність, сутість податкового 
ризик-мененджменту та його складові, визначені завдання для самоконтролю, глосарій, 
список джерел для поглибленого вивчення теми; 

- у темі 4 “Податкове рахівництво” охарактеризовано Поняття, склад, об’єкти та 
суб’єкти податкового рахівництва та його складові, визначені завдання для самоконтролю, 
глосарій, список джерел для поглибленого вивчення теми; 

- у темах: 5, 6, 7, (відповідно теми: “Облік платників податків”, “Облік податкових 
надходжень, організація сплати податків”, “Управління податковим боргом”) 
охарактеризовано основні засади обліку платників податків та управління їх податковим 
боргом, визначені завдання для самоконтролю, глосарій, список джерел для поглибленого 
вивчення теми; 

-  у темах: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (відповідно теми: “Теоретичні засади податкового 
контролю”, “Планування та організація проведення перевірок”, “Контрольна робота 
податкових інспекцій у сфері справляння податків на споживання”, “Контроль за 
правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток”, “Контроль 
податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян”, “Контроль за правильністю 
справляння єдиного податку”, “Митний контроль”, “Західний досвід адміністрування 
податків”) проаналізовано основні засади податкового контролю та зарубіжного досвіду 
адміністрування податків і зборів, визначені завдання для самоконтролю, глосарій, список 
джерел для поглибленого вивчення теми; 

Завдання для індивідуальних робіт, запропоновані після всіх тем, допоможуть 
студентам перевірити набуті теоретичні знання; цікаві думки великих людей, які наведені по 
тексту, сприятимуть запам’ятовуванню матеріалу та поглибленню його сприйняття; 
предметний покажчик основних ключових понять і категорій дозволить збагатити словарний 
запас кожного студента та сприятиме їх кращій орієнтації за структурою навчального 
посібника. 

Матеріал, представлений в навчальному посібнику, є надзвичайно актуальним та 
своєчасним. Адже, в наш час, коли навіть розвинені країни світу намагаються скоротити різні 
види видатків в умовах дефіциту всіх видів ресурсів, проблеми побудови ефективного 
податкового менеджменту є надзвичайно гострими і перебувають в центрі уваги спеціалістів, 
вчених і управлінців. Вміння розбиратися в цих проблемах залежить від якості навчальних 
посібників, у яких окреслюються підходи до їх вивчення. Цей навчальний посібник є саме 
таким: у ньому подані не тільки підходи до вивчення податкового менеджменту, але й 
окреслені напрями побудови шляхів до поліпшення його функціонування. 

У навчальному посібнику “Податковий менеджмент” студентам пропонується під час 
вивчення дисципліни опанувати не тільки сутність основних понять з податкового 
менеджменту; вивчити структуру цього базису економічних знань, але й засвоїти особливості 
теорії та практики формування податкового менеджменту України; вміти самостійно 
аналізувати складні нетипові щодо оподаткування різних платників податків  ситуації, 
обґрунтовувати ефективні рішення в сфері розвитку податкового менеджменту країни та її 
регіонів. 

Структура навчального посібника чітка, текст логічно викладений. Немає сумніву в 
тому, що використання студентами матеріалу навчального посібника підвищить у них інтерес 
до вивчення дисципліни “Податковий менеджмент”. Слід зазначити, що навчальний посібник 
буде корисним не лише студентам економічних спеціальностей, а й іншим категоріям 
читачів. 

Таким чином, навчальний посібник Олега Клокаря, Світлани Бойко, Ірини Кеменяш та 
Надії Рущишин є актуальним, потрібним і таким, що вказує шляхи вивчення оподаткування 
та формування ефективного податкового менеджменту в державі.  

 



210 

АВТОРИ НОМЕРА 
 

Біль Мар’яна Михайлівна, канд. наук держ. упр., ст. наук. співроб., докторант, ДУ «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»;  

E-mail: bmm1983@gmail.com  

Боринець Станіслав Якович, канд. екон. наук, проф., професор кафедри фінансів, Чекановський 
Віталій Петрович, аспірант, Київський національний університет імені Т. Шевченка;  

E-mail: Chekan_Vitalik@ukr.net 

Буряк Петро Юрійович, д-р екон. наук, професор;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Бялковська Ганна Дмитрівна, канд. екон. наук, завідувач науково-технологічного відділу 
тютюнництва; Пащенко Володимир Іванович, науковий співробітник, Тернопільська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН;  

E-mail: udst_tiapv@ukr.net 

Войцещук Андрій Дмитрович, канд. екон. наук, доцент, директор Департаменту спеціалізованої 
підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, м. Хмельницький;   

E-mail: v_and@i.ua 

Гевко Роман Богданович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, Дзядикевич Юрій 
Володимирович, д-р техн. наук, професор, Градовий Василь Васильович, аспірант, кафедра 
менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет;  

E-mail: 281042@ukr.net 

Ібатуллін Марат Ільдусович, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри адміністративного 
менеджменту та ЗЕД, Національний університет біоресурсів і природокористування України;  

E-mail: imi_1@gmail.com  

Іщенко Анастасія Валеріївна, аспірант, НДІ «Украгропромпродуктивність», м. Київ;  

E-mail: a.v.ishchenko@gmail.com 

Кальницька Марина Анатоліївна, канд. екон. наук, доц., здобувач кафедри теоретичної та 
прикладної економіки, Львівський торговельно-економічний університет;  

E-mail: natdumich@meta.ua 

Качан Дмитро Анатолійович, аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет;   

E-mail: dmqachan@gmail.com 

Кузьменко Анна В’ячеславівна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, Харківський 
інститут фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет;  

E-mail: aniatkaa.9043@gmail.com 

Левченко Наталія Михайлівна, д-р. наук держ. упр., проф., завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
Шаров Олексій Андрійович, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Лищенко Олена Германівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Стрілець 
Наталія Валеріївна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Лігоненко Лариса Олександрівна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту, Київський 
національний економічний університеті м. В. Гетьмана;  

E-mail: Larisa.ligonenko@gmail.com  

Лупак Руслан Любомирович, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри економіки, Львівський 
торговельно-економічний університет;  

E-mail: economist_555@ukr.net 

Нагорічна Ольга Степанівна, канд. пед. наук., ст. наук. співроб., заступник директора інституту з 
наукової роботи – начальник науково-дослідного центру митної, Науково-дослідний інститут фіскальної 
політики УДФСУ;  

E-mail: nagorichna.o@gmail.com 

Островська Галина Йосипівна, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів суб’єктів 
господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет;  

E-mail: h.ostrovska@gmail.com 

Очеретько Лариса Михайлівна, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку і оподаткування, 
Кравченко Зінаїда Сергіївна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Паласевич Микола Богданович, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, 
Городиський Тарас Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький 

mailto:bmm1983@gmail.com
mailto:Chekan_Vitalik@ukr.net
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
mailto:v_and@i.ua
mailto:imi_1@gmail.com
mailto:natdumich@meta.ua
mailto:dmqachan@gmail.com
mailto:aniatkaa.9043@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:nagorichna.o@gmail.com
mailto:h.ostrovska@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com


211 

державний університет ім. І. Франка, Семак Богдан Богданович, д-р экон. наук, проф., проректор з 

наукової роботи, Львівський торговельно-економічний університет;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Панченко Ольга Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Оденець 
Анастасія Петрівна, Запорізький національний технічний університет;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

Петришин Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доц., завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
Львівський національний аграрний університет;  

E-mail: lydkar@ukr.net 

Пижик Олександр Андрійович, аспірант кафедри міжнародної економіки Тернопільського 
національного економічного університету;  

E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net 

Поляков Максим Валерійович, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки, 

Національний університет водного господарства та природокористування;  

E-mail: maxympolyakov2016@gmail.com 

Прус Людмила Романівна, канд. екон. наук, доц., зав. відділу дослідження проблем адміністрування 
митних платежів, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної 
політики УДФСУ;  

E-mail: Luda_prus@ukr.net 

Пуцентейло Петро Романович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку та економіко-
правового забезпечення агропромислового бізнесу; Костецький Ярослав Іванович, канд. екон. наук, 

доцент, докторант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 
Тернопільського національного економічного університету;     

E-mail: naukatneu@gmail.com 

Резнік Надія Петрівна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, 
Печерський Вадим Васильович, здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України;  

E-mail: phoenixbounty@gmail.com 

Степура Людмила Олександрівна, пошукувач, Білоцерківський національний аграрний університет;  

E-mail: ludmila.stepura@gmail.com 

Хома Валерій Олександрович, канд. юрид. наук, доц., провідний науковий співробітник відділу 
дослідження проблем організації боротьби з митними правопорушеннями, Науково-дослідний центр митної 
справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ;  

E-mail: v-khoma@ukr.net 

Шевчук Любов Теодорівна, д-р. екон. наук, проф., проректор з наукової роботи, Львівський 
університет бізнесу та права; Федоришина Лариса Миколаївна, канд. екон. наук, доц., завідувач кафедри 
економіки підприємства та менеджменту, ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»;  

E-mail: larisa.fedorishina@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
mailto:bona7fide@list.ru
mailto:puzhuk.o.a@ukr.net
mailto:maxympolyakov2016@gmail.com
mailto:Luda_prus@ukr.net
mailto:phoenixbounty@gmail.com
mailto:ludmila.stepura@gmail.com
mailto:v-khoma@ukr.net


212 

АВТОРЫ НОМЕРА 
 

Биль Марьяна Михайловна, канд. наук госуд. упр., стар. науч. сотр., докторант, ГУ «Институт 
региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины»;  

E-mail: bmm1983@gmail.com  

Боринец Станислав Якович, канд. экон. наук, проф., профессор кафедры финансов, Чекановский 
Виталий Петрович, аспирант, Киевский национальный университет имени Т. Шевченко;  

E-mail: Chekan_Vitalik@ukr.net 

Буряк Петр Юрьевич, д-р экон. наук, профессор;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Бялковская Анна Дмитриевна, канд. экон. наук, заведующая научно-технологического отдела 
табаководства; Пащенко Владимир Иванович, научный сотрудник, Тернопольская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция ИКСХП НААН;  

E-mail: udst_tiapv@ukr.net 

Войцещук Андрей Дмитриевич, канд. экон. наук, доцент, директор Департамента 
специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС., г. Хмельницкий;  

E-mail: v_and@i.ua 

Гевко Роман Богданович, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, Дзядыкевыч Юрий 
Владимирович, д-р техн. наук, профессор, Градовый Василий Васильевич, аспирант, кафедра 
менеджмента биоресурсов и природопользования, Тернопольский национальный экономический 
университет;  

E-mail: 281042@ukr.net 

Ибатуллин Марат Ильдусович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры административного 
менеджмента и ВЭД, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;  

E-mail: imi_1@gmail.com 

Ищенко Анастасия Валерьевна, аспирант, НИИ «Украгропромпроизводительность», г. Киев;  

E-mail: a.v.ishchenko@gmail.com 

Кальныцкая Марина Анатольевна, канд. экон. наук, доц., соискатель кафедры теоретической и 
прикладной экономики, Львовский торгово-экономический университет;  

E-mail: natdumich@meta.ua 

Качан Дмитрий Анатольевич, аспирант, Белоцерковский национальный аграрный університет;  

E-mail: dmqachan@gmail.com 

Кузьменко Анна Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента, Харьковский 
институт финансов, Киевский национальный торгово-экономический университет;  

E-mail: aniatkaa.9043@gmail.com 

Левченко Наталья Михайловна, д-р. наук гос. упр., проф., заведующая кафедрой учета и 
налогообложения, Шаров Алексей Андреевич, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Лигоненко Лариса Александровна, д-р экон. наук, проф., профессор кафедры менеджмента, 
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана;  

E-mail: Larisa.ligonenko@gmail.com  

Лищенко Елена Германовна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и налогообложения, Стрелец 
Наталья Валерьевна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Лупак Руслан Любомирович, канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики, Львовский торгово-
экономический университет;  

E-mail: economist_555@ukr.net 

Нагоричная Ольга Степановна, канд. пед. наук., стар. науч. сотр., заместитель директора 
института по научной работе – начальник научно-исследовательского центра таможенного дела, 
Научно-исследовательский институт фискальной политики УГФСУ;  

E-mail: nagorichna.o@gmail.com 

Островская Галина Иосифовна, канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов субъектов 
хозяйствования и страхования, Тернопольский национальный экономический университет;  

E-mail: h.ostrovska@gmail.com 

Очеретько Лариса Михайловна, канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учета и налогообложения, 
Кравченко Зинаида Сергеевна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

 

mailto:Chekan_Vitalik@ukr.net
mailto:imi_1@gmail.com
mailto:natdumich@meta.ua
mailto:dmqachan@gmail.com
mailto:aniatkaa.9043@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:nagorichna.o@gmail.com
mailto:h.ostrovska@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com


213 

Паласевич Николай Богданович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента; 
Городиский Тарас Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, Дрогобицкий 
государственный университет им. И. Франко; Семак Богдан Богданович, д-р экон. наук, профессор, 
проректор по научной роботе, Львовский торгово-экономический университет;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Панченко Ольга Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и налогообложения, Оденец 
Анастасия Петровна, Запорожский национальный технический университет;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

Петришин Людмила Петровна, канд. экон. наук, доц., заведующая кафедрой учета и 

налогообложения, Львовский национальный аграрный университет;  

E-mail: lydkar@ukr.net 

Поляков Максим Валерьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры международной экономики, 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования;  

E-mail: maxympolyakov2016@gmail.com 

Прус Людмила Романовна, канд. экон. наук, доц., заведующая отделом исследования проблем 
администрирования таможенных платежей, Научно-исследовательский центр таможенного дела Научно-
исследовательского института фискальной политики УГФСУ;  

E-mail: Luda_prus@ukr.net 

Пуцентейло Петр Романович, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры учета и экономико-
правового обеспечения агропромышленного бизнеса; Костецкий Ярослав Иванович, канд. экон. наук, 
доцент, докторант кафедры учета и экономико-правового обеспечения агропромышленного бизнеса 
Тернопольского национального экономического университета;  

E-mail: naukatneu@gmail.com 

Пыжик Александр Андреевич, аспирант кафедры международной экономики Тернопольского 
национального экономического университета;  

E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net 

Резник Надежда Петровна, д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой биржевой деятельности и 
торговли, Печерский Вадим Васильевич, соискатель, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины;  

E-mail: phoenixbounty@gmail.com 

Степура Людмила Александровна, соискатель, Белоцерковский национальный аграрный 
университет;  

E-mail: ludmila.stepura@gmail.com 

Хома Валерий Александрович, канд. юрид. наук., доц., ведущий научный сотрудник отдела 
исследования проблем организации борьбы с таможенными нарушениями, Научно-исследовательский 
центр таможенного дела Научно-исследовательского института фискальной политики УГФСУ;  

E-mail: v-khoma@ukr.net 

Шевчук Любовь Теодоровна, д-р. экон. наук, проф., проректор по научной работе, Львовский 
университет бизнеса и права; Федоришина Лариса Николаевна, канд. экон. наук, доц., заведующая 
кафедрой экономики предприятия и менеджмента, ЧВУЗ «Университет экономики и 
предпринимательства»;  

E-mail: larisa.fedorishina@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
mailto:bona7fide@list.ru
mailto:Luda_prus@ukr.net
mailto:phoenixbounty@gmail.com
mailto:v-khoma@ukr.net


214 

AUTHORS OF THE NUMBER 
 

Bialkovska Hanna Dmytrivna, cand. econ. sc., head of science and technology department of tobacco; 
Pashchenko Volodymyr Ivanovych, research fellow, Ternopil state agricultural experimental station of Institute of 
feed research and agriculture of Podillya of NAAS;  

E-mail: udst_tiapv@ukr.net 

Bil Mariana Mychailivna, cand. sc. public administration, senior research fellow,  doctoral student, State 

institution «Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»;  

E-mail: bmm1983@gmail.com  

Borynets Stanislav Yakovych, cand. econ. sc., prof., professor at the department of finance, Chekanovskyi 
Vitalii Petrovych, graduate student, T. Shevchenko Kyiv National University;  

E-mail: Chekan_Vitalik@ukr.net 

Burіak Petro Yuriiovych, dr. econ. sc., professor;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Hevko Roman Bohdanovych, dr. techn. sc., professor, head at the department, Dziadykevych Yurii 
Volodymyrovych, dr. techn. sc., professor, Hradovyi Vasyl Vasylovych, postgraduate student, department of 
management of bioresources and nature, Ternopil National Economic University;  

E-mail: 281042@ukr.net 

Ibatullin Marat Ildusovych, dr. econ. sc., assoc. prof., professor at the department of administrative 

management and foreign economic activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;  

E-mail: imi_1@gmail.com 

Ishchenko Anastasiia Valeriivna, postgraduate student, Ukrainian Research Institute productivity of 
agroindustrial complex of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, Kyiv;  

E-mail: a.v.ishchenko@gmail.com 

Kachan Dmytro Anatoliiovych, postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University;  

E-mail: dmqachan@gmail.com 

Kalnytska Maryna Anatoliivna, cand. econ. sc., assoc. prof., doctoral student at the department of theoretical 

and practical economics, Lviv University of Trade and Economics;  

E-mail: natdumich@meta.ua 

Khoma Valerii Oleksandrovych, cand. jur. sc., assoc. prof., leading research fellow at the Department of 
research of the problems for the organization of the fight against customs offenses, Research Center of Customs 
Affair of Research Institute Fiscal Policy of USFSU;  

E-mail: v-khoma@ukr.net 

Kuzmenko Anna Viacheslavivna, cand. econ. sc., associate professor at the department of management, 
Kharkov Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics;  

E-mail: aniatkaa.9043@gmail.com 

Levchenko Nataliia Mykhailivna, dr. state management, assoc. prof., head at the department of accounting 
and taxation, Sharov Oleksii Andriiovych, Zaporizhia National Technical University;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Ligonenko Larysa Oleksandrivna, dr. econ. sc., prof., professor at the department of management, Kyiv 

National Economic University named after Vadym Hetman;  

E-mail: Larisa.ligonenko@gmail.com  

Lupak Ruslan Lybomurovuch, cand. econ. sc., assoc. prof., associate professor at the department of 
economy, Lviv University of Trade and Economics;  

E-mail: economist_555@ukr.net 

Lyshchenko Olena Hermanivna, cand. econ. sc., assistant professor at the department of accounting and 
taxation, Strilets Nataliia Valeriivna, Zaporozhia National Technical University; E-mail: Levchenkon65@gmail.com 

Nagorichna Olga Stepanivna, cand. ped. sc., senior research fellow, deputy director of Research of 

Research Institute Fiscal Policy – Head of Research Center of Customs Affair, Research Institute Fiscal Policy of 
USFSU;  

E-mail: nagorichna.o@gmail.com 

Ocheretko Larysa Mykhailivna, cand. econ. sc., assoc. prof., assistant professor at the department of 
accounting and taxation, Kravchenko Zinaida Sergiivna, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: Levchenkon65@gmail.com 
Ostrovska Halyna Josyphivna, cand. econ. sc., assoc. prof., associate professor at the department of 

finance of business entities and insurance, Ternopil National Economic University;  

E-mail: h.ostrovska@gmail.com 

Palasevych Mykola Bogdanovych, cand. econ. sc., associate professor at the department of economy and 
management; Horodynskyi Taras Ivanovych, cand. econ. sc., associate professor at the department of economy 

mailto:Chekan_Vitalik@ukr.net
mailto:imi_1@gmail.com
mailto:dmqachan@gmail.com
mailto:natdumich@meta.ua
mailto:v-khoma@ukr.net
mailto:aniatkaa.9043@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:nagorichna.o@gmail.com
mailto:Levchenkon65@gmail.com
mailto:h.ostrovska@gmail.com


215 

and management; Ivan Franko Drohobych State University; Semak Bohdan Bahdanovuch, dr. econ. sc., professor, 

pro-rector of research, Lviv University of Trade and Economics;  

E-mail: iraan@ukr.net 

Panchenko Olha Mykhailivna, cand. econ. sc., assistant professor at the department of accounting and 
taxation, Odenets Anastasiia Petrivna, Zaporozhia National Technical University;  

E-mail: bona7fide@list.ru 

Petryshyn Luydmуla Petrivna, cand. econ. sc., assoc. prof., head at the department of accounting and 
taxation, Lviv National Agrarian University;  

E-mail: lydkar@ukr.net 

Poliakov Maksym Valeriiovych, cand. econ. sc., associate professor at the department of international 
economics, National University of Water and Environmental Engineering;  

E-mail: maxympolyakov2016@gmail.com 

Prus Liudmyla Romanivna, cand. econ. sc., assoc. prof., head at the Department of Research of the 

problems of administering customs payments, Research Center of Customs Affair of Research Institute Fiscal Policy 
of USFSU;  

E-mail: Luda_prus@ukr.net 

Putsenteilo Petro Romanovych, dr. econ. sc., professor, professor at the department of accounting, 
economical and legal maintenance of agroindustrial business; Kostetskyi Yaroslav Ivanovych, cand. econ. sc., 
assoc. prof., doctoral candidate at the the department of accounting, economical and legal maintenance of 
agroindustrial business Ternopil National Economic University;  

E-mail: naukatneu@gmail.com 

Pyzhyk Oleksandr Andriyovych, postgraduate student at the department of international economics Ternopil 
National Economic University;  

E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net 

Reznik Nadiia Petrivna, dr. econ. sc., prof., head at the department of stock exchange activity and trade, 
Pecherskyi Vadym Vasylovych postgraduate student, National University of Bioresources and Nature Using of 
Ukraine;  

E-mail: phoenixbounty@gmail.com 

Shevchuk Liubov Teodorivna, dr. econ. sc., prof., pro-rector of research, Lviv University of Business and 
Law; Fedoryshyna Larysa Mykolaivna, cand. econ. sc., assoc. prof., head at the department of economy of 
enterprise and management, University of Economics and Entrepreneurship;  

E-mail: larisa.fedorishina@gmail.com 

Stepura Liudmyla Oleksandrivna, candidate for a degree, Bila Tserkva National Agrarian University;  

E-mail: ludmila.stepura@gmail.com 

Voitseshchuk Andrii Dmytrovych, cand. econ. sc., assoc. prof., director the Centre for Personnel 
Professional Development and Cynology of the SCSU, Khmelnytsky;  

E-mail: v_and@i.ua 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airaan@ukr.net
mailto:bona7fide@list.ru
mailto:maxympolyakov2016@gmail.com
mailto:Luda_prus@ukr.net
mailto:phoenixbounty@gmail.com
mailto:ludmila.stepura@gmail.com
mailto:v_and@i.ua

