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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
УДК 658.589:005.332.4
Бочарова Ю.Г.,
канд. екон. наук, доцент,
директор навчально-наукового інституту
економіки і підприємництва,
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Постановка проблеми. Протягом останніх років процеси інтеграції та глобалізації в
економіці сприяли підвищенню інтересу до інноваційної діяльності та об’єктивно обумовили
формування відповідного середовища – інноваційної інфраструктури. В сучасному світі динаміка
розвитку
інноваційних
процесів
стає
каталізуючим
чинником
підвищення
рівня
конкурентоспроможності національної економіки і забезпечує гарантії економічної безпеки
держави. Розвиток інноваційної інфраструктури України спроможний забезпечити ключовими
конкурентними перевагами не тільки окремих суб’єктів господарювання, але й стати запорукою
довгострокового розвитку національної економіки в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз останніх досліджень вказує
на значний інтерес науковців до проблем розвитку інноваційної інфраструктури. Так, сутність і
значення державного регулювання інноваційної діяльності розглянуто в роботах таких українських
та закордонних авторів, як: О. Бутенко, В. Буторіна, В. Геєць, Ю. Гончаров, Т. Гринько,
Н. Демчишак, В. Ефременко, І. Закружецька, В. Мазніченко, Ю. Каракай, А. Касич, В. Корнієнко,
Р. Кучеренко, Є. Лазарев, В. Нежиборець, Ф. Пащенко, В. Семиноженко, А. Стояновський,
З. Тимняк, Л. Федулова, Г. Шепелев, А. Шиян, Т. Шотік, М. Якубовський, В. Щукін та інших.
Проблемам розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні присвячені роботи:
О. Кузьміна, І. Назаренко, Л. Чухрай, Л. Федулової, А. Гречан, М. Козоріз, М. Долішнього,
В. Павлова та інших.
Питаннями фінансового забезпечення інноваційної діяльності займалися провідні вітчизняні і
закордонні науковці: В. Боронос, О. Василик, А. Гальчинський, В. Дем’янишин, М. Денисенко,
М. Диба, А. Дука, М. Козоріз, М. Крупка, О. Ковалюк, А. Кузнєцова, С. Онишко, Ж. Поплавська,
А. Пересада, Б. Пшик, Н. Прокопенко, Н. Чухрай, З. Юринець, Х. Едкіст, Б. Лундвал, С. Меткальф,
Р. Нельсон, Д. Норт, В. Опарін, С. Петерс, Ф. Сагасті, Ф. Ярошенко та інші.
Однак чимало аспектів визначеної наукової проблеми все ще є спірними, не досить
розгорнутими, викликають суперечливі дискусії, а саме формування єдиної концепції управління
розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності та формування концепції
управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції,
розробка рекомендацій щодо вдосконалення існуючої інновац ійної інфраструктури в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з провідних тенденцій розвитку
національної економіки повинен стати розвиток ефективної інноваційної інфраструктури.
Фундаментом збільшення інноваційної активності організацій т а підняття конкурентоспроможності
українських товарів та послуг на міжнародній арені є розвиток інноваційної інфраструктури
держави, що створює умови для надання підтримки вченим, розробникам та фірмам на кожному
етапі інноваційного процесу.
Законом України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV [4] інноваційна
інфраструктура детермінована як сукупність підприємств, організацій, установ, їх об ’єднань,
асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльност і
(фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
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Аналіз законодавчо-правової бази порядку створення та функціонування елементів
інноваційної інфраструктури дозволив визначити ключові з них: Закони України «Про інноваційну
діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків», «Про наукові парки», «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки», «Про науковий парк «Київська
політехніка»», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково -технічну діяльність», «Про
загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економ ічних зон», «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та інші.
Беручи до уваги факт того, що інноваційна інфраструктура реалізує роль координатора
поміж державою, бізнесом, ринком та результатами науково-дослідницьких робіт, аналіз
теоретичних джерел [2, с. 64; 3, с. 19, 24; 5] дозволяє визначити коло проблем розвитку
інноваційної інфраструктури:
 відсутність чіткого визначення нормативно-правовими актами України всіх елементів
ринкової інноваційної інфраструктури;
 відсутність взаємопов’язаної державної інноваційної політики та регіональної інноваційної
політики;
 відсутність регіональних програм розвитку, наслідком чого є відсутність загальних правил
формування і функціонування елементів інноваційної інфраструктур в регіоні, їх чітк ого переліку
та системи взаємозв’язків;
 неналагоджений механізм підтримки інноваційної діяльності з боку місцевих органів влади;
 відсутність програм інноваційного розвитку в переважній більшості регіонів країни;
 невизначеність пріоритетів розвитку регіонів у сфері виробничої та науково-технічної
діяльності;
 відсутність належної системи управління та регулювання діяльності елементів
регіональної інноваційної системи зі сторони державних та місцевих органів влади;
 недосконалість норм чинного законодавства, зокрема в частині визначення ефективних
форм стимулювання залучення інвестицій, необхідних для облаштування нових форм
інноваційної інфраструктури шляхом звільнення від сплати ввізного мита на устаткування,
обладнання та комплектуючих до них матеріалів;
 відсутність механізму договірно-правових відносин у частині регулювання питань
використання земельних ділянок державної і комунальної власності, на яких можуть бути створені
нові форми інноваційної інфраструктури;
 відсутність чітко встановленого переліку видів діяльності, які доцільно впроваджувати за
допомогою нових форм інноваційної інфраструктури;
 відсутність дієвих механізмів в сфері передачі інноваційних продуктів і технологій
вітчизняним промисловим підприємствам;
 відсутність системи стимулів щодо підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності,
активізації залучення інвестицій для розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема на основі
використання моделі державно-приватного партнерства;
 недосконалість кадрового потенціалу з інноваційного менеджменту;
 відсутність науково-методологічної бази формування науково-технологічної сфери;
 державне управління інноваційною діяльністю здійснюється без чітко сформульованої
стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, послідовної та виваженої зовнішньої
та внутрішньої економічної політики;
 відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери тощо.
Все це окреслює з практичної точки зору актуальність проблем розвитку інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції та обґрунтовує необхідність розробки
відповідної концепції.
Міждисциплінарна методологічна база розвитку інноваційної інфраструктури України в
умовах глобальної конкуренції представлена на рис. 1.
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Теорії менеджменту

-

Економічні теорії

теорія стратегічного менеджменту;
ситуаційний менеджмент;
комунікаційний менеджмент;
ресурсний підхід (ресурсна теорія фірми);
системний підхід;
розвиток бізнес-комунікацій.

- інституціональна теорія;
- радикальні й марксистські учення;
- теорія галузевих ринків;
- теорія агентських відносин;
- економіка трансакційних витрат;
- теорія інформаційної економіки;
- концепція економічної безпеки.

Концептуальні засади
розвитку інноваційної
інфраструктури

- теорія стратегічного маркетингу;
- стратегія
інтегрованих
маркетингових
комунікацій;
- теорія маркетингу відносин;
- теорія соціально-етичного маркетингу;
- підхід до розгляду організації як системи
ланцюжків цінностей.

-

Теорії маркетингу

теорії рефлексії;
праксеологія;
теорія когнітивних інтересів;
теорія соціального обміну;
теорія ресурсної залежності;
соціологія організацій;
теорії держави і права.

Теорії праксеології, соціології, права

Рис. 1. Теоретико-методологічне підґрунтя розвитку інноваційної інфраструктури
України в умовах глобальної конкуренції
Джерело: складено автором

Підґрунтя, сформоване з концепцій, теорій і конкретних положень, з теоретичної точки зору
визначає доцільність управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах
глобальної конкуренції.
Узагальнюючи наукові напрацювання з питань розвитку інноваційної інфраструктури,
визначимо, що актуальний науковий вектор щодо розв’язання існуючих проблем управління
розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції може бути
детермінований через інтеграцію наукових течій і напрямків.
Розвиток інноваційної інфраструктури України повинен базуватися на детермінації ключових
орієнтирів та векторів функціонування її об’єктів, визначенні структури урядової регулювання,
формування порядку надання підтримки, окреслення її необхідних ресурсів тощо.
Визначена багатовекторність точок зору вчених на управління процесами необхідних
трансформацій в інноваційній інфраструктурі країни актуалізує дослідження її структури з метою
раціонального конструювання її ефективного управління. Це дозволило визначити істотні
характеристики; діалектичні, методологічні та аналітичні основи управління розвитком
інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції; визначити ключові
постулати; окреслити принципи; детермінувати імперативи; виокремити бар ’єри, а також
сформулювати науково-практичний і адміністративний фундамент управління розвитком
інноваційної інфраструктури, які забезпечують взаємозалежність і цілісність інструментів їх
застосування для розв’язання логічно пов’язаного пулу задач.
Концепція управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної
конкуренції представлена на рис. 23.
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Платформа 1

Теоретична база управління розвитком інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції

Імперативи: верховенство норм права; урахування
активізації взаємодії знань, наукових досліджень та
науково-технічних інновацій з розвитком інноваційної
інфраструктури та необхідності управління цим
процесом, урахування ключових проблем науковотехнічного прогресу

Постулати:
теорії
ринку,
інновацій,
підприємництва, управління, ризику, відносин,
державного регулювання, інституціоналізму
та
концепції
національної
інноваційної
системи

Діалектичні, методологічні та аналітичні
основи:
Істотні характеристики дослідження:
Об’єкт: процес управління розвитком інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної
конкуренції
Предмет: теоретичні, методологічні та науковопрактичні
основи
забезпечення
розвитку
інфраструктури України в умовах глобальної
конкуренції
Основні
категорій:
інновація,
інноваційна
діяльність, інноваційний процес, інноваційний цикл,
інноваційне середовище, економіка, заснована на
знаннях, інноваційна економіка, інноваційний
розвиток, інноваційний проект, інноваційний бізнес
або інноваційне підприємництво, національна
інноваційна система

Елементи: забезпечуючі, забезпечувані, структури
подвійного призначення
Принципи: наукової обґрунтованості; комплексності;
стратегічної орієнтації; інституційного характеру
регулювання, пріоритетності; узгодженості й гнучкості;
результативності; доцільності; захисту національних
інтересів

Вплив
негативних
чинників,
недосконалість
законодавчо-правової бази, проблеми в розподілі
функцій і задач між центральними і місцевими
органами влади

Діалектичні:
управління
розвитком
інноваційної інфраструктури здійснюється на
всіх рівнях господарювання як комплекс
ресурсів і засобів, що забезпечують
необхідні умови інноваційного розвитку

Методологічні: збалансований розвиток
інноваційної інфраструктури України як
системи в умовах глобальної конкуренції як
процес її руху до стану рівноваги

Аналітичні:
управління
розвитком
інноваційної інфраструктури здійснюється
на всіх рівнях господарювання

Бар’єри:
низький
рівень
конкурентоспроможності
національних
продуцентів, нерозвиненість внутрішнього
ринку та його низька платоспроможність,
відтік інтелектуального капіталу, архаїчна
інфраструктура, неефективність трансферу
технологій

Відсутність
комплексної
методики
щодо
виявлення
тенденцій
та
особливостей
інноваційного розвитку, розвитку інноваційної
інфраструктури
Практичний базис:
Науковий базис:

Управлінський базис:

Рівні управління: національний, регіональний, галузевий, локальний

Механізми
управління:
програмно-цільовий,
проектний, організаційний, економічний, фінансовокредитний механізми

Парадигмальні підходи до управління:
ситуаційний; кібернетичний; програмно-цільовий;
комплексний

Рис. 2. Концепція управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах
глобальної конкуренції
Джерело: розроблено автором
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Концептуальні ідеї управління розвитком інноваційної інфраструктури
України в умовах глобальної конкуренції

Платформа 2

Базова гіпотеза: стан інноваційної інфраструктури може змінюватися шляхом гальмування або
розвитку та залежить від впливу інституціональних чинників

Аналіз тенденцій та особливості інноваційного розвитку, розвитку світової та української
інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації

Аналіз інституційних умов
інноваційного розвитку та
розвитку інноваційної
інфраструктури в Україні та в
світі

Негативний вплив
чинників

Діагностика стану та
особливостей інноваційного
розвитку та розвитку
інноваційної інфраструктури в
світі в умовах глобалізації

Ймовірність виникнення проблем

Діагностика стану та
особливостей розвитку
інноваційної інфраструктури
України в умовах глобальної
конкуренції

Негативний вплив
чинників

Головна ідея: вирішення проблем розвитку інноваційної інфраструктури в умовах глобальної
конкуренції

Впровадження концепції

Проблеми з теоретичним
підґрунтям

Проблеми з емпіричним
підґрунтям
Максимальне врахування чинників

створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури, що здійснюватиме вплив на створення і
реалізацію інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки, буде сприяти реалізації
національного інноваційного потенціалу, комерціалізації результатів наукових досліджень,
підвищенню рівня конкурентоспроможності національної економіки

збереження існуючого стану розвитку
інноваційної інфраструктури, яка не
відповідає потребам економіки

пріоритетний розвиток фінансового та
виробничо-технологічного сегментів
інноваційної інфраструктури

Технологічний блок
Соціальний блок

Управлінський блок
Правовий блок

Фінансовий блок

Рис. 3. Концепція управління розвитком інноваційної інфраструктури
України в умовах глобальної конкуренції
Джерело: розроблено автором

Змістовне наповнення структурних блоків концепції управління розвитком інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції візуалізовано в табл. 1.
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Таблиця 1
Змістовне наповнення структурних блоків концепції управління розвитком інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції
Структурний
блок
1
Технологічний
блок

Фінансовий блок

Правовий блок

Соціальний блок

Змістовне наповнення блоку
2
 забезпечення горизонтальних і вертикальних зв’язків між суб’єктами інноваційної
діяльності для прискорення трансферу знань і дифузій технологічних інновацій через
інноваційні структури;
 створення та вдосконалення системи інформаційного забезпечення та розвиток
мереж для просування інновацій та інноваційних проектів на регіональному рівні через
подальший розвиток інформаційної інфраструктури;
 удосконалення інформаційної мережі, що містить відомості стосовно суб’єктів
інноваційної інфраструктури, напрямів їх діяльності, розробок та можливостей їх
впровадження у виробництво, розширення доступу до інформаційних мереж та банків
даних;
 формування державної інформаційної інфраструктури шляхом створення загальної
інформаційної мережі, що містить відомості стосовно суб’єктів інноваційної
інфраструктури, напрямів їх діяльності, розробок та можливостей їх впровадження у
виробництво, розширення доступу до інформаційних мереж та банків даних.
 фінансово-економічне забезпечення інноваційної діяльності, доступність до кредитів
та залучення фінансових ресурсів для впровадження інновацій шляхом створення і
забезпечення
функціонування
комунальних
спеціалізованих
небанківських
інноваційних фінансових установ; наукових парків на базі провідних вищих навчальних
закладів та наукових установ;
 збільшення питомої ваги у ВВП витрат на науку, освіту;
 розширення фіскальних стимулів розвитку інноваційної діяльності;
 розроблення механізму міжгалузевої та регіональної координації і державної
підтримки розвитку інноваційної інфраструктури;
 стимулювання створення спеціалізованих інноваційних банків, а також фондів
довгострокового
кредитування
функціонуючих
комерційних
банків
шляхом
встановлення відповідних пільг з оподаткування коштів, що інвестуються для
досягнення технологічних змін;
 диференціювання ставки податку на прибуток комерційних банків залежно від
напрямів використання ресурсів шляхом зниження – в разі їх довгострокового
кредитування високотехнологічних проектів, і підвищення – в разі вкладання коштів у
високоприбуткові операції фінансового ринку;
 створення системи пільгового рефінансування комерційних банків, які надають
цільові пільгові кредити для реалізації інвестиційних проектів щодо розроблення і
впровадження високотехнологічного обладнання та іншої інноваційної продукції.
 створення ефективних правових, економічних і податкових механізмів для
забезпечення комплексної діяльності інноваційної інфраструктури;
 розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що визначають порядок
створення та функціонування різних видів інноваційних структур, зокрема наукових
парків, кластерів, технологічних платформ, індустріальних парків, технопарків та
інших, а також механізмів їх державної підтримки;
 розроблення та затвердження нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток
співробітництва університетів та наукових установ з інших секторів з промисловістю у
сфері досліджень та розробок.
 дослідження та використання нових форм і методів підготовки кадрів для роботи у
сфері інновацій, зокрема створення системи стажування молодих вчених у
закордонних наукових центрах;
 запровадження у програмах технічних спеціальностей ВНЗ вивчення дисциплін з
технологічного та економічного аудиту, патентних та маркетингових досліджень
розробок тощо;
 підтримка провідних вчених, наукових колективів, педагогічних шкіл, здатних
забезпечити високий рівень освіти, для ефективного ведення інноваційної діяльності .
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продовження табл. 1
1
Управлінський
блок

2
 розробка державної стратегії та регіональних програм розвитку інноваційної
інфраструктури;
 упорядкування діяльності існуючих об’єктів інноваційної інфраструктури та координація
процесів створення і розвитку нових установ і організацій;
 формування інноваційно-активних територій (технополісів, наукових містечок);
 виробничо-технологічне забезпечення сертифікації інноваційної продукції; проведення
наукової експертизи, кооперація підприємств різних форм власності та наукових установ і
організацій;
 розвиток міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій, співпраця з
іноземними інноваційними структурами шляхом гармонізації нормативно-правової бази у
сфері інноваційної діяльності та адаптація до принципів і норм законодавства
Європейського Союзу, проведення заходів щодо використання інфраструктурних
інструментів ЄС в Україні;
 створення громадських платформ науки та бізнесу щодо визначення потреби в
інноваціях;
 сприяння створенню центрів технологій при вищих навчальних закладах та сприяти
збільшенню проведення фундаментальних досліджень у вищих навчальних закладах;
 розвиток мережевої кооперації шляхом створення національних кластерів в напрямку
розвитку пріоритетних видів промислової діяльності з високою доданою вартістю; науководослідної діяльності; передових технологій;
 створення системи моніторингу інноваційної діяльності;
 запровадити державну систему страхування ризиків інноваційної діяльності за рахунок
спеціально створеної страхової компанії.
Джерело: складено автором на основі [1, с. 31; 2, с. 63; 5; 6; 7; 8, с. 11]

Управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції
пропонуємо визначати як планомірну роботу, що вимагає інтенсифікацію системних трансформацій,
що призводять до конструювання евентуальних прогресивних станів інноваційної інфраструктури та
можуть змінюватися шляхом гальмування або розвитку, та залежать від впливу інституціональних
чинників, з метою досягнення оптимального рівня параметрів її життєдіяльності, забезпечення сталого
функціонування та розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених досліжень, аналізу
законодавчо-правового забезпечення та детермінації проблем розвитку інноваційної інфраструктури
визначено, що на сьогодні в Україні інноваційна інфраструктура знаходиться в початковому стані.
Запропоновано концепцію управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах
глобальної конкуренції, яка враховує, з одного боку, характер глобальних факторів впливу, а з іншого
 можливість результативного застосування державних інструментів управління.
Такий підхід надасть можливість координувати інноваційну діяльність на різних щаблях
управління, активізувати інноваційну активність в бізнес-колах та окремих домогосподарствах,
забезпечить ефективне використання національного інноваційного потенціалу.
Потребують подальшого дослідження проблеми напрямів та сили впливу глобалізації на
розвиток інноваційної інфраструктури; ролі інституціональних регуляторів у конкурентних відносинах.
Назрілими для наукових опрацьовувань сучасності є питання акомодації вітчизняної економіки до
вимог міжнародних інститутів, що регулюють інноваційну діяльність, виявлення нових тенденцій
розвитку інноваційної інфраструктури, що необхідно ураховувати при розробці державної політики.
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Бочарова
Ю.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ЗАСАДИ
УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ
ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Мета. Обґрунтування доцільності та формування концепції управління розвитком інноваційної
інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції, розробка рекомендацій щодо вдосконалення існуючої
інноваційної інфраструктури в Україні.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну базу дослідження утворили наукові доробки
провідних українських та закордонних авторів з проблем регулювання та розвитку інноваційної інфраструктури. У
процесі вирішення поставлених завдань застосовувались: методи аналізу та синтезу (для дослідження сутності
інноваційних процесів, діалектики та природи їхнього впливу на вітчизняну регуляторну політику); метод
системного узагальнення (для аналізу світового досвіду формування національних регуляторних політик у сфері
управління інноваційною діяльністю, обґрунтування концепції управління розвитком інноваційної інфраструктури
України в умовах глобальної конкуренції); інституціональний метод (для дослідження значення інституціональних
регуляторів у процесі розвитку інноваційної інфраструктури).
Результати. Детерміновано проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Сформовано
теоретико-методологічне підґрунтя розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної
конкуренції, що складається з міждисциплінарної методологічної бази теорій менеджменту, маркетингу,
економічних теорій, теорій праксеології, соціології і права. Розроблено концепцію управління розвитком
інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції. Окреслено змістовне наповнення її
структурних блоків.
Наукова новизна. Запропоновано концепцію управління розвитком інноваційної інфраструктури України в
умовах глобальної конкуренції, яка враховує, з одного боку, характер глобальних факторів впливу, а з іншого 
можливість результативного застосування державних інструментів управління.
Практична значущість. На підставі аналізу поточних реалій інноваційної діяльності в Україні означено
коло проблем розвитку інноваційної інфраструктури. Отримані результати можуть бути спрямовані на оптимізацію
управління розвитком національної інноваційної інфраструктури. Змістовне наповнення структурних блоків
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концепції управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції дозволяє
удосконалити внутрішні організаційні механізми по її управлінню.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, інновації, інноваційна діяльність, розвиток, концепція.
Bocharova Yu.H. CONCEPTUAL BASES FOR MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
INFRASTRUCTURE IN UKRAINE IN THE GLOBAL COMPETITION CONDITIONS
Purpose. The aim of the article is the substantiation of expediency and formation of the concept for management
of development of innovative infrastructure of Ukraine in the conditions of global competition, development of
recommendations for improvement of the existing innovation infrastructure in Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research formed the scientific
achievements of the leading Ukrainian and foreign authors on the problems of regulation and development of innovation
infrastructure. In the process of solving the set tasks used: methods of analysis and synthesis (to study the essence of
innovation processes, dialectics and the nature of their impact on domestic regulatory policy); the method of systematic
generalization (for analysis of world experience in the formation of national regulatory policies in the field of innovation
activity management, substantiation of the concept of management of the development of Ukraine’s innovation
infrastructure in conditions of global competition); institutional method (to study the significance of institutional regulators
in the process of developing innovative infrastructure).
Findings. The problems of the development of innovation infrastructure in Ukraine are determined. The
theoretical and methodological basis of the development of Ukraine’s innovation infrastructure in the conditions of global
competition, which consists of the interdisciplinary methodological base of management theories, marketing, economic
theories, theories of praxeology, sociology and law, is formed. The concept for management of development of Ukraine’s
innovation infrastructure in the conditions of global competition is developed. The meaningful content of its structural
blocks is outlined.
Originality. The concept for management of the development of Ukraine’s innovative infrastructure in the
conditions of global competition, which takes into account, on the one hand, the nature of global factors of influence, and,
on the other hand, the possibility of effective application of state control tools, is proposed.
Practical value. The range of problems of the development of innovation infrastructure is indicated based on the
analysis of current realities of innovation activity in Ukraine. The obtained results may be aimed at optimizing the
management of the development of national innovation infrastructure. The substantive filling of the structural blocks of
the concept of management of the development of Ukraine’s innovation infrastructure in the conditions of global
competition allows improving the internal organizational mechanisms for its management.
Key words: innovative infrastructure, innovation, innovative activity, development, concept.
Бочарова Ю.Г. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Цель. Обоснование целесообразности и формирование концепции управления развитием инновационной
инфраструктуры Украины в условиях глобальной конкуренции, разработка рекомендаций относительно
совершенствования существующей инновационной инфраструктуры в Украине.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные
наработки ведущих украинских и зарубежных авторов по проблемам регулирования и развития инновационной
инфраструктуры. В процессе решения поставленных задач применялись: методы анализа и синтеза (для
исследования сущности инновационных процессов, диалектики и природы их влияния на отечественную
регуляторную политику); метод системного обобщения (для анализа мирового опыта формирования
национальных регуляторных политик в сфере управления инновационной деятельностью, обоснования
концепции управления развитием инновационной инфраструктуры Украины в условиях глобальной конкуренции);
институциональный метод (для исследования значения институциональных регуляторов в процессе развития
инновационной инфраструктуры).
Результаты. Детерминированы проблемы развития инновационной инфраструктуры в Украине.
Сформирован теоретико-методологический фундамент развития инновационной инфраструктуры Украины в
условиях глобальной конкуренции, который состоит из междисциплинарной методологической базы теорий
менеджмента, маркетинга, экономических теорий, теорий праксеологии, социологии и права. Разработана
концепция управления развитием инновационной инфраструктуры Украины в условиях глобальной конкуренции.
Очерчено содержательное наполнение ее структурных блоков.
Научная новизна. Предложена концепция управления развитием инновационной инфраструктуры
Украины в условиях глобальной конкуренции, которая учитывает, с одной стороны, характер глобальных
факторов влияния, а из другого  возможность результативного применения государственных инструментов
управления.
Практическая значимость. На основании анализа текущих реалий инновационной деятельности в
Украине определен круг проблем развития инновационной инфраструктуры. Полученные результаты могут быть
направлены на оптимизацию управления развитием национальной инновационной инфраструктуры.
Содержательное наполнение структурных блоков концепции управления развитием инновационной
инфраструктуры Украины в условиях глобальной конкуренции позволяет усовершенствовать внутренние
организационные механизмы по ее управлению.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновации, инновационная деятельность, развитие,
концепция.

13

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2018[39]
Міжнародний науково-виробничий журнал

УДК 332.439.4:439.4:005.334
Рудич О.О.,
канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Білоцерківський національний аграрний університет

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Зміна клімату спричиняє підвищений ризик для людей, капіталу
(економіки), а також навколишнього природного середовища; оцінка ризику від зміни клімату є однією
з найважливіших основ для будь-якої стратегії адаптації, бо вона може допомогти розробникам
програми дій і вибрати та втілити найкращі рішення. За останні 20 років наслідки зміни клімату в
0
Україні стають все відчутнішими. Відтак, за цей період середньорічна температура зросла на 0,8 С, а
0
середня температура січня 2017 р. та лютого – на 1-2 С, що призвело до змін у ритмі сезонних явищ:
смерчів, весняних паводків, посухи тощо. Такі темпи глобального потепління у майбутньому можуть
спричинити серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення.
В Європі у 2017 році внаслідок зміни клімату аграрії зазнали збитків лише тільки щодо
плодоовочевих культур ≥ 2 млрд. дол США. Відбулося зменшення врожаю в Німеччині: - 50% для
яблук та груш, - 40% по вишні, для слив і чорносливу – це 60%.
Оцінка ризиків від зміни клімату має на меті виявити загрози, які можуть статися або посилитися
від зміни клімату, й оцінити їхню ймовірність і відповідні наслідки для того, щоб правильно відповісти
на ці загрози та знизити їх ризики. Ризики, спричинені зміною клімату, не є статичними, а такими, що з
часом змінюються залежно від змін чисельності населення, землекористування й економічного
зростання або спаду. Крім того, ризики змінюються у просторі та мають різні наслідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміну клімату, її негативні наслідки та шляхи
адаптації до неї досліджують такі вчені, як Т. Адаменко, В.А. Бутко, Колібаба P.O., Н. Стерн,
Л. Бернштейн, П. Борш, Р. Кріст, У. Харе, Ф. Торнтон, М. Херреро, А. Чаллінор, Дж. Хансен,
Дж. Джарвіс, Дж. Нельсон, П. Торнтон, Є. Воленберг, Д. Кемпбел та інші.
Так, Т. Адаменко обґрунтовує з позиції агрометереології ризики прояву стихійних лих в зв’язку з
підвищенням середньодобової температури в Україні.
Заслуговують на увагу методичні підходи щодо оцінки збитків від прояву кліматичних ризиків в
сільськогосподарських підприємствах, які пропонує Колібаба P.O., що дає можливість ефективніше
залучати фінансові ресурси з метою нівелювання страхових ризиків.
Підтримуємо думку В. А. Бутка щодо необхідності розробки системи заходів щодо нівелювання
впливу природно-кліматичних ризиків на основі приватно-державного партнерства.
Необхідно відзначити, що дана проблематика має широке поширення в середовищі науковцівтехнологів, та тих що переймається проблемами страхування. Проте, дане проблема залишилася
поза увагою економістів, які досліджують проблеми ринку агропродовольчої продукції.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо
адаптації діяльності сільськогосподарських підприємств до змін клімату в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна клімату спричиняє підвищений ризик для
людей, капіталу (економіки), а також навколишнього природного середовища; оцінка ризику від зміни
клімату є однією з найважливіших основ для будь-якої стратегії адаптації, бо вона може допомогти
розробникам програми дій і вибрати та втілити найкращі рішення. Тоді як оцінка ризику не є якоюсь
новою концепцією і її постійно використовують у різних соціально-економічних галузях, проведення
оцінки ризиків від зміни клімату все ж є чимось незвичним. Зокрема, оцінка ризиків від зміни клімату
має на меті «виявити загрози, які можуть статися або посилитися від зміни клімату, й оцінити їхню
ймовірність і відповідні наслідки для того, щоб правильно відповісти на ці загрози та знизити їх
ризики» [1]. Ризики, спричинені зміною клімату, не є статичними, а такими, що з часом змінюються
залежно від змін чисельності населення, землекористування й економічного зростання або спаду [2].
Крім того, ризики змінюються у просторі та мають різні наслідки. Далі наводиться стислий огляд
важливих понять, пов’язаних з оцінкою ризиків від зміни клімату.
Оцінка ризиків може бути якісною та кількісною. Кількісні оцінки зосереджуються на обчисленні
х
ймовірності певних наслідків і можливих втрат від них, де ризик = ймовірність небезпеки потенційні
втрати. Така формула відображає докладніший опис ризиків і невизначеностей [3]. Загалом, для
кількісних оцінок потрібно багато часу, а також великі обсяги даних з високим ступенем технічної
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експертизи. Тоді як кількісна оцінка ризиків може стати потужним інструментом для ухвалення рішень
з адаптації, її не можна виконувати без широкої якісної оцінки.
Крім того, ще не до кінця створено та запроваджено методологічну основу для кількісної оцінки
ризиків від зміни клімату. Можливо, найкращі засади комплексної оцінки ризиків розробили британська
Програма UKCIP16 та Міністерство охорони навколишнього середовища Нової Зеландії.
Ці засади мають цілісний підхід щодо оцінки ризиків і їх можна застосувати у випадках різних
загроз (екстремальних погодних умов, ризиків для здоров’я людини, навколишнього середовища та
економіки). Вони мають вигляд послідовного трирівневого підходу, де кожен рівень спирається на інший.
Перший рівень, швидкий аналіз ризику, визначає проблему та формує контекст кліматичних
ризиків. Мета цього:
1) визначити потенційні фактори, які визначають майбутні кліматичні ризики, та викреслити
фактори, які не є небезпечними для системи, галузі чи території;
2) визначити конкретні об’єкти (рецептори впливу) в системі, галузі або території, які
потрапляють та не потрапляють під дію ризику (наприклад, частина населення, види інфраструктури,
типи екосистем тощо);
3) почати встановлювати загальні варіанти адаптації.
Другий рівень, якісна та напівкількісна оцінка ризику, детальніше розглядає ризики, зазначені на
першому рівні. Мета цього рівня – визначення наслідків ризику та сили їхнього впливу на систему,
галузь чи територію. Необхідно також визначити першочерговість суб’єктів, які зазнають ризиків. У
багатьох випадках варіанти адаптації, зазначені у 1-му рівні, можуть дістати подальший розвиток,
якщо використати інформацію з 2-го рівня. Останній третій рівень, детальна кількісна оцінка ризику,
виконується, коли є необхідність визначити ймовірність наслідків і значення ризику для окремих
суб’єктів. Такий аналіз необхідно використовувати, якщо на першому та другому етапах стає
зрозумілою важливість суб’єктів ризику і що ступінь можливого ризику є високим (наприклад, високий
ризик для транспорту, виробництва та міської інфраструктури). Також цей рівень використовується
тоді, коли необхідно зробити точний вибір варіантів адаптації, щоб уникнути нераціонального
використання ресурсів і поширення «поганої адаптації». Такий аналіз у багатьох випадках потребує
суттєвої кількості детальної інформації та технічних знань і використовує, зокрема, статистичні,
кліматичні, гідрологічні, економічні моделі для конкретних територій.
Починаючи з 1989 року, в Україні спостерігається майже безперервний період потепління –
середня річна температура повітря підвищилася майже на 0,9 °С, у 75% випадків вона на 0,8-1,5 °С
була вищою за норму. Що призвело до змін у ритмі сезонних явищ – весняних паводків та випадіння
снігу на початку цвітіння; також почастішали екстремальні погодні явища, що в цілому впливає на
економічні результати господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (повені на
Дунаї у 2005 р., на Дністрі й у Закарпатті у серпні 2008, посуха по всій Україні у 2007, рекордні
снігопади на заході та у центральній частині країни у березні 2013 р. та у грудні 2009 р. на півдні).
Посушливі роки стали більш частими порівняно з першою половиною ХХ ст., що свідчить про
суттєву зміну клімату. В посушливі роки надто знижується урожайність зерна не тільки пізніх і ранніх
ярих, а й озимих зернових культур. У даному регіоні ймовірність їх настання вже досить висока.
Зокрема, різні за інтенсивністю посухи в степовій зоні України спостерігалися в 1907, 1916, 1920, 1921,
1923, 1934, 1940, 1948, 1951, 1954, 1957, 1968, 1975, 1981, 1983, 1986, 1992, 1994, 1997, 2007 роках.
Дуже сильними були посухи в 1922, 1946, 1954, 1994, 2003, 2007 і 2009 роках. Статистика свідчить, що
за 110 років тут було зафіксовано понад 70 посух, надто сильні – в 1891, 1901, 1911, 1921, 1922, 1938,
1939, 1946, 1957, 1959, 1963, 1965, 1968, 1972, 1975,1979, 1983, 1992, 1996,1999, 2003, 2007 роках.
Жорсткими були посухи в 1891, 1921 і 1976 роках. У період з 1956-го по 2005 рік спостерігалося 60
посух, які охопили понад 10% площ і мали значну інтенсивність (ГТК 0,4). За роки незалежності в
Україні спостерігалося 10 посух: 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002 (у Криму), 2003, 2005 (друга
половина року), 2007, 2009 роках. Одинадцятою була осіння посуха 2011 року. В окремі періоди
посухи спостерігалися практично щорічно 5–11 років поспіль: у 1888–1894, 1929–1936, 1944–1954,
1999–2007 роках. У своїх спостереженнях М. Барабаш і Т. Корж зазначили, що 1999, 2001, 2007, 2009
роки були найбільш теплими за 100 років. У ці роки 11 з 12 місяців були аномально теплими [4].
У першому десятиріччі ХХІ ст. дуже сильною була посуха 2007 р., яка охопила значну територію
степової зони України. На цій величезній території у квітні-травні і на початку червня не було
атмосферних опадів протягом 40–50 днів. Негативний вплив посухи посилився дуже сухою осінню й
аномально теплою та майже безсніжною зимою. Тому вважається, що в цій зоні засуха – не
випадковість, а звичайне, часто повторюване, закономірне явище. Як відомо, пригнічення посівів
починається за відсутності дощів більше 25 днів на всіх типах ґрунту, воно посилюється за їх
відсутності протягом 30–40 днів, а при більшій тривалості повсюдно зернові культури, однорічні й
багаторічні трави та інші культури з коротким вегетаційним періодом страждають від посухи.
За науковими прогнозами, підвищення середньорічної температури на 1С˚ спричиняє
скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 10%, а прогнозоване підвищення
середньорічної температури на 1-3 С˚ у найближчому майбутньому найбільшою мірою вплине на
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виробництво зернових [5]. Тим часом сільське господарство, у свою чергу, вносить власну частку у
глобальне потепління викидами парникових газів від виробничої діяльності у цій галузі.
За даними Українського Гідрометцентру, що порівняно з 1961 роком тривалість зимового
періоду зменшилася майже на місяць. Лише окремі зими, наприклад, 1985, 1987, 1997 років, були
надзвичайно холодними і безсніжними, тоді вимерзли озимі культури на значних площах. Взимку
2002–2003 р., через тривале залягання потужної льодяної кірки загинуло близько 70% посівів [6].
З 2000 р. спостерігається тенденція до підвищення температури влітку, що загрожує
збільшенням посушливих явищ [7].
Зміна температурних показників холодного періоду та зміна температурних режимів навесні
призводять до зміщення початку посівної кампанії в останні роки на 2 тижні раніше. По всій території
України спостерігається деяке зменшення кількості опадів, що негативно позначається на формуванні
достатнього зволоження ґрунту і сприяє поширенню посух на північні регіони України. За останні
десятиліття відбувається фактичне зміщення меж природно-кліматичних зон на 100-150 км на північ.
На сьогодні південь Київської і Житомирської областей можна вважати зоною нестійкого зволоження.
Кліматичні зміни несуть реальну небезпеку для України, оскільки за недостатніх запасів вологи в
ґрунті дуже складно формувати урожай сільськогосподарських культур, окрім цього сильні вітри, які
заважають вчасному внесенню засобів захисту рослин та призводять до вітрової ерозії ґрунтів. Також
з потеплінням зростає імовірність збільшення в 1,5-2 рази чисельності комах-шкідників, для яких
потепління – благодать для розмноження і поширення.
Умови вегетації в традиційній підзоні Північного Степу (Дніпропетровська, Кіровоградська
області та ін.) за останні роки фактично відповідали підзоні Південного Степу. Це умови – як у зоні
Південно-Західної Африки в пустелі Калахарі [8]. Підзона Північного Степу зміщується відповідно на
території Черкаської, Полтавської та інших областей, які традиційно були в зоні Лісостепу. У
Південному Степу (Херсонська, Запорізька області, АР Крим та ін.). На думку О. Іващенко [9],
збереження наявних тенденцій змін клімату в найближчі 20 років становить реальну небезпеку
фактичної втрати для інтенсивного землеробства не тільки зони Степу, а й понад половини площ
орних земель країни і майже двох третин площі сучасної зони Лісостепу. Такі наслідки можуть
призвести до непридатності території для проживання людей і ведення господарської діяльності,
тобто, фактично до втрати в господарському використанні від 15 до 21 млн га площ орних земель;
недоотримання щорічно валового збору від 24 до 40 млн т якісного зерна та інших продовольчих
культур (овочів, плодів, ягід, винограду, горіхів, кормів), що є традиційною продукцією зони Степу; до
неконтрольованої міграції шкідників.
Зміна природно-кліматичних умов призводить до зміни структури посівних площ основних
сільськогосподарських культур (табл. 1).
Таблиця 1
Структура посівних площ в сільськогосподарських підприємствах України (%)
1961-1970
1971-1980
1981-1990
рр.
рр.
рр.
Зернові – всього
50,13
47,58
51,03
з них: пшениця озима
21,69
25,97
20,36
Цукрові буряки
1,42
1,29
1,25
Степ
Соняшник
10,74
11,12
9,25
Інші
37,72
40,01
38,47
ВСЬОГО
100
100
100
Зернові – всього
51,30
49,80
50,86
з них: пшениця озима
27,09
22,33
20,10
Цукрові буряки
12,83
12,23
11,60
Лісостеп
Соняшник
2,09
2,15
1,73
Інші
33,77
35,82
35,80
ВСЬОГО
100
100
100
Зернові – всього
48,01
43,58
42,49
з них: пшениця озима
16,48
12,82
17,26
Цукрові буряки
7,44
6,64
5,02
Полісся
Соняшник
0,00
0,00
0,00
Інші
44,56
49,78
52,48
ВСЬОГО
100
100
100
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України
Зона

Назва культур
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1991-2000
рр.
46,81
10,67
1,74
11,30
40,16
100
45,32
18,26
11,76
3,08
39,84
100
44,47
19,11
4,72
0,00
50,81
100

2001-2016
рр.
57,29
24,82
0,06
28,77
13,88
100
54,76
24,04
3,18
7,00
35,07
100
52,35
28,17
1,78
0,06
45,81
100

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Основною рисою, що характеризує зміну структури посівних площ, спричинену природнокліматичними умовами, є зростання посівів соняшнику в господарствах зони Лісостепу та Полісся.
Зниження кількості атмосферних опадів та підвищення рівня середньодобової температури
створює несприятливі умови для вирощування цукрових буряків. Так, за останні 50 років частка їх
посівів у господарствах корпоративного сектору в зоні Степу знизилась на 1,32 в.п. Подібне явище
спостерігалося і в зоні Лісостепу.
Нашими дослідженнями встановлено, що результатом впливу природно-кліматичних умов на
вирощування сільськогосподарських культур стали суттєві коливання їхньої урожайності.
Як свідчать результати проведених досліджень, суттєві зниження урожайності озимої пшениці
спостерігалися до 2000 року 1-2 рази на десятиріччя. В перше десятиріччя спостерігалося три істотних
мінімуми урожайності.
Найбільш суттєвим показником, який характеризує вплив природно-кліматичних умов на
вирощування, є розмах варіації та середнє лінійне відхилення. На основі даних рис. 1 було здійснено
розрахунок рівнів вищеназваних показників (табл. 2), за якими спостерігається зростання значення
показника розмаху варіації динамічних рядів урожайності пшениці в середньому більше ніж вдвічі.
Таблиця 2
Значення розмаху варіації та середньолінійного відхилення урожайності пшениці в
сільськогосподарських підприємствах
Зона

Значення

1961-1970 рр.

1971-1980
рр.
8,8

1981-1990
рр.
14,6

Розмах варіації
8,9
Середньолінійне
0,07
0,3
0,1
значення
Розмах варіації
14,4
17,3
21,6
Степ
Середньолінійне
0,03
0,6
0,1
значення
Розмах варіації
15,5
17,6
18,3
Лісостеп
Середньолінійне
0,06
0,6
0,1
значення
Розмах варіації
9,7
10,7
11
Полісся
Середньолінійне
0,03
0,2
0,1
значення
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України
Україна

1991-2000
рр.
16,9

2001-2016
рр.
24

-0,7

-0,01

22,3

27,2

-0,8

-0,02

21,3

29,7

-0,9

0,01

13

12,6

-0,4

0,08

Зміна врожайності в часі залежить від багатьох факторів, які розділили на три групи: ґрунт,
погода і технологія виробництва рослинницької продукції. За характером прояву всі фактори діляться
на дві групи: детерміновані і випадкові [10].
Детерміновані – це деградація ґрунту, удосконалення технології і зміна клімату. До випадкових
факторів належать, наприклад, середні за вегетаційний період погодні умови, стресові для рослин
події (короткочасні посухи та заморозки, хвороби і шкідники рослин, смітна рослинність і багато
іншого), а також похибка обліку врожайності, що має випадковий характер.
Оскільки врожайність залежить від випадкових факторів (тобто є випадковою величиною), то
отримання врожайності є випадковим процесом, для опису якого використані два поняття: одинична
подія (отримання врожайності за один рік) та реалізація випадкового процесу (ряд одиничних подій,
які були зареєстровані за певний інтервал часу). Так, дані по врожайності за ряд років і є реалізація
випадкового процесу. Вельми важливо те, що невідомо, яка реалізація буде в майбутньому.
Оскільки повною характеристикою врожайності (як випадкової величини) є її функція розподілу
ймовірності, то рішення задачі оцінки впливу на врожайність детермінованих і випадкових факторів
зводиться до знаходження даної функції.
Зростання врожайності, тобто тренд, описується рівнянням лінійної регресії: y = 0.1784x –
326,69, де х - час, рік; y - врожайність, ц/га.
2
Коефіцієнт детермінації R = 0.2068. На рис. 1 це рівняння представлено прямою лінією.
Тренд трактується як вплив детермінованих факторів. В даному випадку це прогрес технології,
який пов’язаний, наприклад, із збільшенням доз добрив, із застосуванням засобів захисту рослин і з
використанням більш продуктивних сортів, що веде до підвищення врожайності. Деградація ґрунту,
що погіршує її агрономічні властивості і якість, навпаки, веде до зниження врожайності. Оскільки
врожайність зростала, ефект прогресу технології був більше ефекту деградації ґрунту. Це означає, що
технологічні витрати на зростання врожайності можна умовно розділити на дві частини. Перша
частина компенсувала зниження врожайності, обумовлене деградацією (чим більше ґрунт деградував,
тим більше витрат було потрібно для компенсації наслідків деградації). Друга частина забезпечувала
приріст врожайності (дані витрати також зростали).
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Рис. 1. Динаміка врожайності пшениці в Україні
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України

На рис. 1 коефіцієнт варіації характеризує розкид точок щодо лінії тренду: чим менше значення
коефіцієнта, тим менше розкид, тобто тим менше вплив випадкових факторів. Отже, коефіцієнт
варіації можна використовувати як оцінку стійкості врожайності по відношенню до впливу випадкових
факторів. Чим він менший, тим вище стійкість врожайності. Оскільки нормальний розподіл
визначається тільки середнім значенням і стандартним відхиленням, це означає, що знайдена шукана
функція розподілу ймовірності для врожайності, і при цьому вдалося розділити вплив на врожайність
детермінованих і випадкових факторів.
На рис. 1 лінійний тренд зростання врожайності не може тривати нескінченно. Настане час, коли
втрати від деградація ґрунту будуть вищі від приросту урожайності за рахунок технологій. Тоді
почнеться уповільнення зростання врожайності і може настати момент, коли тренд досягне
максимуму, після якого врожайність почне знижуватися. Надалі, у міру зменшення запасів гумусу,
буде зменшуватися і середня врожайність. Це підтверджує реальну небезпеку того, що тренд,
показаний на рис. 1, може досягти максимуму, після якого врожайність буде зменшуватися.
Зазначимо, що мінімізація негативного впливу погодних ризиків відповідно до опрацьованих
результатів опитування сільськогосподарських товаровиробників Київської, Кіровоградської та
Хмельницької областей здебільшого здійснюється через страхування посівів (30%) і страхування
витрат (6%). Однак переважна більшість респондентів (64%) взагалі не вдаються до жодних дій щодо
управління погодними ризиками, мотивуючи це нестачею коштів або ж відсутністю потреби.
На нашу думку, для мінімізації ризиків ведення сільського господарства, особливо в
нестабільних кліматичних зонах, необхідні нові методи та підходи до управління станом земельних
ресурсів, зокрема родючістю ґрунтів, оптимізації продуктивності вирощуваних сільськогосподарських
культур з конкретними пропозиціями, що, як, де і коли вирощувати і за якими технологіями.
Як напрям адаптації вітчизняних аграрних підприємств до глобальних змін клімату може стати
використання: безполицевого обробітку ґрунту, за якого утримується волога у ґрунті, поліпшується
доступність води, знижується ерозія ґрунтів, збільшується водоутримання; впровадження у
сільськогосподарське виробництво альтернативних моделей землеробства, запозичених із
зарубіжного досвіду, зокрема, міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming), біодинамічне
землеробство (Biodynamic Agriculture), ЕМ-технології (Effective Microorganism Technologies),
маловитратне стале землеробство (LISA - Low Input Sustainable Agriculture), що ґрунтуються на
глибокому розумінні процесів, які відбуваються в природі, спрямовані на поліпшення структури ґрунтів,
відтворення їхньої природної родючості та сприяють утворенню екологічно стійких агроландшафтів, а
також зсув у часі посівної, а відповідно, і всіх інших стадій, залежно від погодних умов. Деякі
господарства, користуючись тим, що жнива закінчуються раніше, до посіву озимих встигають провести
додаткові операції для підживлення та боротьби з бур’янами, зокрема висів сидератів.
До технологічних змін, пов’язаних із зміною клімату відноситься також використання насіння
стійких до посух та високих температур сортів або гібридів. В зв’язку з цим поширеною є практика
щорічної закупівлі насіння кукурудзи та соняшника у міжнародних компаній, в той час як насіння
пшениці та інших культур часто має українське походження. Так чи інакше, але можна з впевненістю
сказати, що при виборі насіннєвого матеріалу українські аграрії зважають на його стійкість до
кліматичних факторів.
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Через несприятливі погодні умови (сильні вітри, температури) деякі господарства переносять
виконання робіт на нічний час, коли їх виконання може бути зручніше чи ефективніше.
Необхідно зазначити, що в Україні існує потужна науково-практична база для напрацювань
стратегій адаптації до змін клімату з урахуванням специфічних особливостей нашого регіону.
Зокрема, така робота ведеться і є значне зацікавлення в її розвитку в Українському науководослідному
інституті
прогнозування
та
випробовування
техніки
та
технологій
для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, визначено, що глобальне потепління в Україні в
найближчі роки буде мати як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. Цей вплив
буде різним у різних агрокліматичних зонах – збільшення тривалості вегетаційного періоду в північній
частині країни буде позитивним для сільського господарства, у південній частині країни, навпаки, це
приведе до збільшення посух. Наслідки зміни клімату неминучі не тільки для основних
сільськогосподарських культур, але і для садівництва, виноградарства України. В зв’язку з тим, що
прояв кліматичних ризиків стає дедалі частішим постає завдання розробки ефективних заходів по їх
нівелюванню.
На всіх рівнях управління виробництвом сільськогосподарської продукції необхідно розробити
стратегію діяльності суб’єктів господарювання в умовах зміни клімату, яка передбачає: на рівні
сільськогосподарських підприємств – диверсифікацію виробництва сільськогосподарської продукції,
впровадження новітніх технологій, розробка заходів по ефективному використанню ресурсного
потенціалу; на рівні регіонів – розробка заходів по формуванню регіональних страхових фондів для
відшкодування збитків внаслідок прояву несприятливих погодних умов, розробка спільно з науковцями
практичних рекомендацій адаптації діяльності сільськогосподарських виробників до умов змін клімату;
на рівні державних органів влади – розробка системи заходів економічного характеру, спрямованих на
нівелювання впливу природно-кліматичних ризиків на діяльність суб’єктів агробізнесу тощо.
На рівні господарств корпоративного сектору агробізнесу повинно бути розроблена програма,
яка включає технологічні підходи до вирощування продукції рослинництва та утримання
сільськогосподарських тварин, формування системи раціонального використання земельних та
водних ресурсів. Прикладом є діяльність суб’єктів господарювання в сфері агробізнесу Ізраїлю, які в
умовах недостатнього зволоження та високого рівня показників середньодобових температур зуміли
забезпечити високий рівень продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції.
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ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо адаптації діяльності сільськогосподарських підприємств до
змін клімату в Україні як засіб зменшення ризику виробництва сільськогосподарської продукції.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: логікоаналітичні методи, зокрема прийоми аналогії та порівняння, індукції та дедукції, наукової абстракції – для
теоретичного узагальнення, уточнення понятійного апарату з проблеми, формулювання висновків; метод
експертних оцінок – при визначенні факторів кліматичних ризиків сільськогосподарського підприємства та
проведенні оцінки ефективності системи ризик-менеджменту; метод лінійного програмування – для проведення
прогнозування кліматичного ризику.
Результати. Визначено, що глобальне потепління в Україні в найближчі роки буде мати як позитивний, так
і негативний вплив на сільське господарство. Встановлено, що цей вплив буде неоднаковим у різних
агрокліматичних зонах, зокрема: збільшення тривалості вегетаційного періоду в північній частині країни буде
позитивним для сільського господарства, у південній частині країни, навпаки, це призведе до збільшення посух.
Передбачено, що наслідки зміни клімату неминучі не тільки для основних сільськогосподарських культур, але і
для садівництва, виноградарства України. Запропоновано розробити ефективні заходи з нівелювання
кліматичних ризиків.
Наукова новизна. Доведено, що кліматичні зміни несуть реальну небезпеку для України в питаннях
нестабільності виробництва сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано, що для мінімізації ризиків ведення
сільського господарства, особливо в нестабільних кліматичних зонах, необхідні нові методи та підходи до
управління станом земельних ресурсів, зокрема родючістю ґрунтів, оптимізації продуктивності вирощуваних
сільськогосподарських культур з конкретними пропозиціями, що, як, де і коли і за якими технологіями вирощувати
сільськогосподарську продукцію.
Практична значущість. Отримані результати дослідження визначають стратегію діяльності суб’єктів
господарювання в умовах зміни клімату, яка передбачає на рівні сільськогосподарських підприємств –
диверсифікацію виробництва сільськогосподарської продукції, впровадження новітніх технологій, розробка
заходів по ефективному використанню ресурсного потенціалу, на рівні регіонів – розробка заходів по
формуванню регіональних страхових фондів для відшкодування збитків в наслідок прояву несприятливих
погодних умов, розробка спільно з науковцями практичних рекомендацій адаптації діяльності
сільськогосподарських виробників до умов змін клімату, на рівні державних органів влади – розробка системи
заходів економічного характеру спрямованих на нівелювання впливу природно-кліматичних ризиків на діяльність
суб’єктів агробізнесу тощо.
Ключові слова: клімат, аграрний сектор, ризик, стратегія, сільськогосподарське виробництво.
Rudych O.O. NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS AS A RISK FACTOR FOR AGRICULTURAL
PRODUCTION IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for the adaptation of agricultural
enterprises to climate change in Ukraine as a means of reducing the risk of agricultural production.
Methodology of research. The following methods of scientific knowledge are used in the process of research:
logical and analytical methods, in particular methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific
abstraction – for theoretical generalization, clarification of the conceptual apparatus on the problem, formulation of
conclusions; method of expert assessments – in determining the factors of climate risks of an agricultural enterprise and
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conducting an assessment of the effectiveness of the risk management system; linear programming method – for
predicting climatic risk.
Findings. It is determined that global warming in Ukraine in the coming years will have both a positive and a
negative impact on agriculture. It has been established that this influence will be uneven in different agricultural climatic
zones, in particular: increasing the length of the growing season in the northern part of the country will be positive for
agriculture in the southern part of the country; on the contrary, it will lead to an increase in droughts. It is foreseen that
the consequences of climate change are inevitable not only for the main crops, but also for horticulture, viticulture in
Ukraine. It is proposed to develop effective measures for the leveling of climatic risks.
Originality. It is proved that climate change is a real danger for Ukraine in the field of instability of agricultural
production. It is substantiated that in order to minimize the risks of farming, especially in unstable climatic zones, new
methods and approaches are needed for the management of the state of land resources, in particular soil fertility,
optimization of productivity of cultivated crops with concrete proposals that, how, where and when technologies to grow
agricultural products.
Practical value. The obtained results of the research on determining the impact of climate change on agriculture
are aimed at substantiation of an adequate strategy of business entities in the context of climate change, which includes:
at the level of agricultural enterprises – conducting: diversification of agricultural production, introduction of the latest
technologies; development of measures for the effective use of resource potential; at the regional level – development of
measures for the formation of regional insurance funds for compensation of losses as a result of unfavorable weather
conditions; working with scientists to develop practical recommendations for the adaptation of agricultural producers to
climate change; at the level of state authorities – development of a system of measures of an economic nature, aimed at
leveling the impact of natural and climatic risks on the activities of agribusiness entities, etc.
Key words: climate change, agrarian sector, risk, strategy, agricultural production.
Рудич О.А. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Цель. Разработка практических рекомендаций по адаптации деятельности сельскохозяйственных
предприятий к изменениям климата в Украине как средство уменьшения риска производства
сельскохозяйственной продукции.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного
познания: логико-аналитические методы, в частности приемы аналогии и сравнения, индукции и дедукции,
научной абстракции – для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата по проблеме,
формулирование выводов; метод экспертных оценок – при определении факторов климатических рисков
сельскохозяйственного предприятия и проведении оценки эффективности системы риск-менеджмента; метод
линейного программирования – для проведения прогнозирования климатического риска.
Результаты. Установлено, что глобальное потепление в Украине в ближайшие годы будет иметь как
положительное, так и негативное влияние на сельское хозяйство. Установлено, что это влияние будет
неодинаковым в различных агроклиматических зонах, в частности: увеличение продолжительности
вегетационного периода в северной части страны будет положительным для сельского хозяйства, в южной части
страны, наоборот, это приведет к увеличению засух. Предусмотрено, что последствия изменения климата
неизбежны не только для основных сельскохозяйственных культур, но и для садоводства, виноградарства
Украины. Предложено разработать эффективные меры по нивелированию климатических рисков.
Научная новизна. Доказано, что климатические изменения несут реальную опасность для Украины в
вопросах нестабильности производства сельскохозяйственной продукции. Обосновано, что для минимизации
рисков ведения сельского хозяйства, особенно в нестабильных климатических зонах, необходимы новые методы
и подходы к управлению состоянием земельных ресурсов, в частности плодородием почв, оптимизации
производительности выращиваемых сельскохозяйственных культур с конкретными предложениями, что, как, где
и когда и по каким технологиями выращивать сельскохозяйственную продукцию.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования определяют стратегию деятельности
субъектов хозяйствования в условиях изменения климата, которая предусматривает на уровне
сельскохозяйственных предприятий – диверсификацию производства сельскохозяйственной продукции,
внедрение новейших технологий, разработка мероприятий по эффективному использованию ресурсного
потенциала на уровне регионов – разработка мероприятий по формированию региональных страховых фондов
для возмещения убытков вследствие проявления неблагоприятных погодных условий, разработка совместно с
учеными практических рекомендаций адаптации деятельности сельскохозяйственных производителей к
условиям изменения климата на уровне государственных органов власти – разработка системы мер
экономического характера направленных на нивелирование влияния природно-климатических рисков на
деятельность субъектов агробизнеса и тому подобное.
Ключевые слова: климат, аграрный сектор, риск, стратегия, сельскохозяйственное производство.
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ДОМІНАНТИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ
МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ В УКРАЇНІ

Регламентація переміщення (пересилання)
міжнародних поштових та експрес-відправлень
через митний кордон відповідно до МКУ

Постановка проблеми. Серед важливих напрямків діяльності Державної фіскальної служби
України (ДФС) на сучасному етапі її діяльності є контроль за переміщенням (пересиланням) товарів
через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Бурхливий розвиток
транспорту, інтернет-торгівлі, трудової міграції стали наслідком стрімкого збільшення обсягів
переміщення через митні кордони товарів та предметів із використанням засобів міжнародного
поштового обміну. При цьому різко зростає роль та значення митного контролю, який в даному
випадку має на меті чітку направленість на боротьбу із порушеннями митних правил та фактами
контрабанди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням з’ясування теоретичних та практичних
аспектів діяльності митних адміністрацій у сфері міжнародного поштового обміну, підходів до їх
вдосконалення, боротьби із митними деліктами у цій галузі соціальних комунікацій присвячені
дослідження зарубіжних вчених З. Аношкіної, П. Афоніна, Ю. Рожкової, Е. Самофалова, Р. Цівінського
[8]. Проблеми контролю за поштовим сегментом роботи ДФС присутні у роботах вітчизняних
дослідників, серед яких варта виокремити напрацювання І. Бережнюка, О. Гребельника, С. Денисенка,
О. Мошинської [2; 3], П. Пашка. Вивчення наукових здобутків вітчизняних науковців дозволяє зробити
висновок про, дещо, фрагментарне дослідження цієї сфери та вимагає більш комплексного наукового
вирішення зазначеної проблематики.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення організації процесу митного контролю
органами доходів і зборів в сфері міжнародних поштових та експрес-відправлень у всій його
багатоаспектності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Переміщення товарів між країнами включає в
себе не лише надання послуг операторами поштового зв’язку, але й передбачає виконання цілого
ряду митних формальностей уповноваженими посадовими особами, відповідно до встановлених
законодавчих вимог. В Україні виконання таких формальностей визначено главою 36 «Переміщення
(пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експресвідправленнях» Митного кодексу України (МКУ), до складу якої входять 5 статей, які врегульовують
цей процес (рис. 1).
Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та
експрес-відправлень через митний кордон України
Оподаткування
митними
платежами
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів
товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях

Рис. 1. Законодавче врегулювання процесу переміщення (пересилання) міжнародних
поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
Джерело: побудовано автором на основі [1]
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Залежно від напрямку переміщення через митний кордон міжнародних поштових відправлень,
органи доходів і зборів поділяються на митниці відправлення та митниці призначення. До функцій
митниці відправлення належать: митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які
переміщуються у відправленнях фізичних осіб за напрямками їх оброблення операторами поштового
зв’язку; митний контроль та переадресування в установленому порядку вхідних відправлень
юридичних осіб у зону діяльності митниці, де вони взяті на облік; митне оформлення та направлення
вихідних відправлень юридичних осіб у зону діяльності митниці призначення; підготовка і складання в
установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному відношенні відправлень
фізичних осіб. До функцій митниці призначення належать: митний контроль, митне оформлення
товарів та інших предметів, які переміщуються у відправленнях юридичних осіб, розташованих у зоні
діяльності митниці; підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо
оформлених у митному відношенні відправлень юридичних осіб.
На побутовому рівні громадянами України для позначення способу отримання із-за кордону
матеріальних цінностей чи надсилання їх за кордон, при посередництві третьої сторони,
використовується збірне поняття «посилка». Проте, відповідно до чинного вітчизняного законодавства
таке переміщення може здійснюватися за допомогою двох способів – міжнародних поштових
відправлень (МПВ) та міжнародних експрес-відправлень (МЕВ), які мають між собою суттєві
відмінності.
Згідно статті 4 МКУ [1]:
 міжнародні поштові відправлення – упаковані та оформлені відповідно до вимог актів
Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки,
бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю,
поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення
міжнародної прискореної пошти «EMS», які приймаються для пересилання за межі України,
доставляються в Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами
поштового зв’язку [7];
 міжнародні експрес-відправлення – належним чином упаковані міжнародні відправлення з
документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким
видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу
прискореним способом у визначений строк.
Для того, щоби зрозуміти в чому полягає відмінність між вищезазначеними видами відправлень,
проаналізуємо їх виходячи із ряду ознак:
1.Посередник (перевізник) між відправником та одержувачем. Для МПВ ним виступає оператор
поштового зв’язку (оператор) – суб’єкт підприємницької діяльності, який в установленому
законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку, пов’язані із прийманням, обробкою,
перевезенням та доставкою (врученням) поштових відправлень, виконання доручень користувачів
щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів. У
свою чергу, для МЕВ ним буде експрес-перевізник – перевізник, який з використанням будь-якого виду
транспорту здійснює прискорене перевезення міжнародних експрес-відправлень за єдиним
транспортним документом (загальні авіанакладні (AWB  airwaybill, MAWB  master airwaybill), CMR,
bill of lading (коносамент) тощо), а також забезпечує приймання, обробку, пред’явлення таких
відправлень органам доходів і зборів для митного контролю та митного оформлення в місцях їх
митного оформлення та видачу одержувачам (повернення відправникам). Як бачимо, між
посередниками (перевізниками) є ряд принципових відмінностей, якщо для експрес-перевізника видом
діяльності є прискорене перевезення вантажу будь-яким видом транспорту, то оператор поштового
зв’язку здійснює і ряд додаткових послуг, направлених на задоволення потреб споживачів.
2.Нормативно-правове врегулювання діяльності у сфері МПВ та МЕВ. Якщо діяльність експресперевізників в Україні врегульовується МКУ та Інструкцією організації митного контролю та митного
оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон України, то на оператора поштового зв’язку поширюються норми міжнародних нормативноправових актів (Всесвітньої поштової конвенції, Регламенту письмової кореспонденції, Регламенту
поштових посилок) та вітчизняного правового поля (МКУ, Закон України «Про поштовий зв’язок»,
Правила надання послуг поштового зв’язку, Положення про митний контроль та митне оформлення
міжнародних поштових відправлень тощо).
3.Класифікація відправлень. Для МПВ вона дана при визначенні самого терміну  листи, поштові
картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні пакети, відправлення з оголошеною
цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення
міжнародної прискореної пошти «EMS». У МЕВ відправлення поділяються на два типи –
документального характеру та недокументального характеру [6].
4.Товаросупровідні документи. Для МПВ застосовуються усі типи документів, передбачені
актами Всесвітнього поштового союзу, проте найчастіше – заповнена відправником митна декларація
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типів CN23, CN22. Для МЕВ використовуються загальні авіанакладні (AWB  airwaybill, MAWB  master
airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) тощо.
5.Місце виконання митних формальностей. Для МПВ ним виступає місце міжнародного
поштового обміну (ММПО) – виробничий підрозділ підприємства поштового зв’язку, який здійснює:
оброблення МПВ; пред’явлення їх митному органу для здійснення митного контролю та митного
оформлення; відправлення за призначенням. ММПО поділяються на ММПО з повною обробкою пошти
(письмової кореспонденції, періодичних друкованих видань, посилок) та спеціалізовані ММПО, які
обробляють та відправляють за призначенням один із видів МПВ (письмову кореспонденцію чи
посилки) [5]. Експрес-перевізниками створюється власна локальна мережа – складова всесвітньої
мережі відстеження доставки МЕВ від відправника до одержувача, яка представляє собою сукупність
підрозділів експрес-перевізника: центральних сортувальних станцій (ЦСС) і регіональних
сортувальних станцій (РСС), а також повірених, і створена в Україні для надання послуг з
прискореного транспортування МЕВ. Відповідно місцем здійснення митних процедур для МПВ буде
ММПО або за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника; а для МЕВ – ЦСС
(РСС) або за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника [2].
6.Декларування. Для МПВ: в усній формі  оператором поштового зв’язку на підставі
товаросупровідних документів; у письмовій формі – із використанням митної декларації типів CN23,
CN22, або ж митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа [5]. Для МЕВ: в усній
формі  експрес-перевізником на підставі товаросупровідних документів; у письмовій формі – із
використанням митної декларації М-16, або ж митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа, або письмової заяви [4].
7.Строки зберігання під митним контролем. МПВ, на вкладення яких нараховані податки і збори
(обов’язкові платежі), вручаються одержувачу лише після сплати ним таких платежів і плати за їх
пересилання (у разі пересилання таких платежів поштовим переказом). Одержувач може звернутися
до митного органу із заявою про коригування сум нарахованих податків і зборів (обов’язкових
платежів) відповідно до законодавства. У такому разі міжнародне поштове відправлення зберігається
об’єктом поштового зв’язку протягом строку, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.
Для МЕВ – не можуть перевищувати 30 днів та можуть бути продовжені за письмовою заявою
декларанта не більше ніж на 15 днів.
8.Заборони та обмеження щодо окремих видів товарів, їх маси та граничної ваги. Щодо МПВ
застосовуються обмеження, передбачені актами Всесвітнього поштового союзу, МКУ, нормативноправовими актами з питань надання послуг поштового зв’язку в Україні; по вазі – обмеження
максимальної величини у 30 кг. Експрес-перевізники, у своїй діяльності керуються нормами МКУ та
іншого законодавства Україна, при цьому обмеження по граничних розмірах та масі МЕВ можуть
встановлювати індивідуально.
9.Об’єкт оподаткування митними платежами. Для МПВ – це сумарна фактична вартість товарів
(окрім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної
або фізичної особи) в одній депеші (мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією,
газетами, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю,
посилками (або група посилок, не запакована в поштову тару), відправленнями прискореної пошти з
познач-кою «EMS» і порожніми мішками, які відправляються водночас з місця міжнародного
поштового обміну однієї країни до іншої згідно з планом направлення міжнародної пошти та планом
направлення пошти «EMS» за однією письмовою картою CN 31, CN 32 або посилковою картою CP 86,
CP 87). Для МЕВ – це сумарна фактична вартість товарів (окрім підакцизних), що переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі
(консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні
експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих консолідованих міжнародних експресвідправлень за характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються)
експрес-перевізником через митний кордон України) [3].
В Україні оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експресвідправленнях, здійснюється митними платежами, до яких віднесено мито; акцизний податок із
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції); податок на додану вартість із
ввезених на митну територію України товарів (продукції).
Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного
одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному
вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 150 євро, не є об’єктом оподаткування митними
платежами.
Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного
одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному
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вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 150 євро, оподатковуються митом відповідно до
МКУ та податком на додану вартість відповідно до ПКУ.
Підакцизні товари, переміщення (пересилання) яких через митний кордон України не заборонено
законом, незалежно від вартості оподатковуються митом відповідно до МКУ, а також іншими
податками відповідно до ПКУ. Особливості оподаткування звичайних та підакцизних товарів наведено
у табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до оподаткування товарів в Україні при здійсненні міжнародного поштового обміну
Митні платежі
Товари

Вартість товарів
до 150 євро

Звичайні

більше 150 євро
незалежно від
вартості

Підакцизні

Мито

Акцизний податок

не справляється
справляється за
ставками, визначеними
Митним тарифом України

відсутній

справляється за
ставками, визначеними
Митним тарифом України

відсутній
справляється за
ставками,
визначеними у
ПКУ

Податок на додану
вартість
не справляється
справляється за
ставками,
визначеними у ПКУ
справляється за
ставками,
визначеними у ПКУ

Джерело: побудовано автором на основі [3]
При визначенні бази оподаткування щодо товарів, які переміщуються міжнародним поштовим
обміном, слід зазначити, що у її якості виступає митна вартість (для визначення мита стосовно
звичайних товарів, сумарна фактична вартість яких перевищує 150 євро) або ж додавання митної
вартості та мита (при визначенні ПДВ для таких товарів). При оподаткуванні підакцизних товарів
митом базою оподаткування виступає митна вартість, при оподаткуванні ПДВ – сумарна величина
митної вартості, мита та акцизного податку. Для визначення акцизного податку може
використовуватися:
 при застосуванні адвалорних ставок  вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну
територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари
(продукцію), які він імпортує, без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;
 при застосуванні специфічних ставок  одиниці виміру ваги, об’єму, кількості товару, об’єму
циліндрів двигуна автомобіля або в інші натуральні показники (рис. 2).
Мито

Митна вартість

ПДВ

Митна вартість + мито

Звичайні товари

База оподаткування

Митна вартість

Підакцизні товари

Мито

- вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію
України,
за
встановленими
імпортером
максимальними
роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без ПДВ
та з урахуванням акцизного податку;
- величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості
товару, об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших
натуральних показниках.

Митна вартість + мито + акцизний податок

Акцизний податок

ПДВ

Рис. 2. Визначення бази оподаткування товарів, що переміщуються у МПВ та МЕВ
Джерело: побудовано автором на основі [3]
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В Державній фіскальній службі України статистика митних платежів, що сплачуються під час
переміщення через митний кордон поштових та експрес відправлень, ведеться в розрізі оформлених
оглядового розпису форми М15 (для МПВ) та митної декларації форми М16 (для МЕВ) (рис. 3). Як
бачимо, сумарна вартість надходжень збільшилася із 80,76 до 121,85 млн грн.

140
120
100

62,45

43,78

80

Формв М16

38,29

60

Форма м15

40

42,47

20

61,49

59,4

2016

2017

0
2015

Рис. 3. Динаміка надходжень митних платежів при митному оформленні поштових та
експрес відправлень у 2015-2017 рр., млн грн
Джерело: побудовано автором на основі матеріалів ДФС

В табл. 2 наведено абсолютну та відносну динаміку сплати митних платежів в розрізі їх
складових – мита, акцизного податку та податку на додану вартість протягом 20152017 рp.
Таблиця 2
Абсолютна та відносна динаміка надходжень за видами митних платежів при митному
оформленні поштових та експрес відправлень у 20152017 рp.
Рік

2015

2016

2017

Вид документа

Мито
млн грн

Акцизний податок
млн грн

%

%

ПДВ
млн грн

М15

18,57

М16

16,81

Всього

35,38

3,72

45,37

М15

19,41

2,59

42,01

М16

13,67

Всього

33,08

4,98

72,11

М15

18,57

0

40,8

М16

19,54

0
41,88

3,72

30

2,39

19,56

0

Всього
38,11
0
Джерело: побудовано автором на основі матеріалів ДФС

%

23,9
4,41

4,52

0

21,47

30,1

42,92

53,71

65,48

80,44

83,72

Аналіз показників засвідчує, що основним податком, який утримується при митному оформленні
поштових та експрес відправлень, є ПДВ, обсяги сплати якого збільшилися майже вдвічі  із 45,37 до
83,72 млн грн, а у відносному значенні – із 53,71% до 80,44%. Сплата мита в абсолютному виразі
змінилася незначно – із 35,38 до 38,11 млн грн, проте відносний показник фіксує більш ніж двократне
зменшення – із 41,88% до 19,56%. Слід відмітити невеликий розмір сплаченого акцизного податку,
який у 2015 році становив 3,72 млн грн, у 2016 році – 4,52 млн грн, а в 2017 році взагалі були відсутні
його надходження.
Питому вагу обов’язкових платежів від оподаткування МПВ та МЕВ у структурі митних платежів
представимо на рис. 4.
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Рис. 4. Питома вага обов’язкових платежів від оподаткування МПВ та МЕВ у структурі
митних платежів в 2015-2017 рр., %
Джерело: побудовано автором на основі матеріалів ДФС

Вкрай низька питома вага надходжень від оподаткування міжнародного поштового обігу у
структурі митних платежів, яка протягом 20152017 рр. коливалася в діапазоні між 0,037% до 0,046%,
наштовхує на дві думки:
 про пріоритетність правоохоронної компоненти, яка ставиться перед органами доходів і зборів
(боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил);
 про активне використання міжнародного поштового обміну у, різного-роду, «сірих» схемах для
мінімізації або уникнення сплати митних платежів.
Висновки з проведеного дослідження. Організація міжнародного поштового обміну в Україні
та здійснення митних формальностей врегульована у вітчизняному законодавстві Митним кодексом
України, законами та підзаконними нормативно-правовими актами. Основними способами здійснення
переміщення (пересилання) через митний кордон України товарів та предметів є використання
міжнародних поштових відправлень та міжнародних експрес-відправлень. Їх аналіз дав змогу
виокремити ряд принципових відмінностей між ними, які полягають у: посередниках процесу
міжнародного поштового обміну; нормативно-правовому забезпеченні їх діяльності; класифікації
відправлень; товаросупровідних документах; місці виконання митних формальностей; декларуванні;
строках зберігання під митним контролем; заборонах та обмеженнях щодо окремих видів товарів, їх
маси та граничної ваги. Аналіз фіскальної віддачі міжнародного поштового обігу в Україні дозволяє
зробити висновок про превалювання питань безпеки та протидії митним правопорушенням у
діяльності органів доходів і зборів під час виконання митних формальностей у цій сфері.
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Фрадинський О.А. ДОМІНАНТИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО
ОБМІНУ В УКРАЇНІ
Мета. Вивчення організації процесу митного контролю органами доходів і зборів в сфері міжнародних
поштових та експрес-відправлень у всій його багатоаспектності.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою є вітчизняна нормативно-правова база,
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених та фахівців-практиків, статистична інформація Державної
фіскальної служби України. Результати дослідження було отримано в ході використання діалектичного методу
пізнання явищ, що мають правову і економічну природу та стосуються підходів до митного контролю та
оформлення міжнародного поштового обміну. Внаслідок застосування методу аналізу було окреслено принципові
відмінності між способами переміщення товарів та предметів через митний кордон та оцінено фіскальну
результативність цього процесу.
Результати. Зауважено, що основу нормативно-правового забезпечення процесів здійснення
міжнародного поштового обміну в Україні формують Митний кодекс України, закони та підзаконні нормативноправові акти (постанови, інструкції). З’ясовано, що способами здійснення переміщення (пересилання) через
митний кордон України товарів та предметів є використання міжнародних поштових відправлень та міжнародних
експрес-відправлень. Аналіз митних аспектів їх практичного використання дав змогу виокремити ряд принципових
відмінностей між ними. Вивчення фіскальної віддачі міжнародного поштового обігу в Україні дозволяє зробити
висновок про вкрай невелике її значення та превалювання питань безпеки і протидії митним правопорушенням у
діяльності органів доходів і зборів під час виконання митних формальностей у цій сфері.
Наукова новизна. Розширено науково-методичний апарат щодо вивчення, аналізу та оцінки ефективності
діяльності суб’єктів сфери міжнародного поштового обміну (Державної фіскальної служби, операторів поштового
зв’язку, експрес-перевізників, відправників та отримувачів відправлень). Зроблено висновки про превалювання
безпекової складової митного контролю у цій сфері діяльності.
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Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності
підрозділів Державної фіскальної служби України, які здійснюють митний контроль та митне оформлення
міжнародних поштових відправлень та міжнародних експрес-відправлень.
Ключові слова: Державна фіскальна служба, Митний кодекс України, митниця, митні платежі, пошта,
експрес-перевізник, міжнародні поштові відправлення, міжнародні експрес-відправлення.
Fradynskyi O.A. DOMINANTS OF CUSTOMS CONTROL IN THE FIELD OF INTERNATIONAL POST OFFICE
IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to study the organization of the process of customs control by the bodies of
incomes and fees in the field of international postal and express shipments in all its multidimensional aspects.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis is the domestic normative and legal base,
scientific works of domestic and foreign scientists and practitioners, statistical information of the State fiscal service of
Ukraine. The results of the study were obtained during the use of the dialectical method of knowledge of phenomena of a
legal and economic nature and related to approaches to customs control and the execution of international postal
exchange. As a result of applying the method of analysis, the principal differences between the methods of moving
goods and objects across the customs border were outlined and the fiscal efficiency of this process was estimated.
Findings. It was noted that the Customs Code of Ukraine, laws and regulations (regulations, instructions) form the
basis of normative and legal support for the processes of implementation of international postal exchange in Ukraine. It is
revealed that the ways of carrying out (sending) goods and objects across the customs border of Ukraine are the use of
international postal items and international express shipments.
The analysis of customs aspects of their practical use made it possible to distinguish between a number of
fundamental differences between them. The study of the fiscal impact of international postal transactions in Ukraine
makes it possible to conclude that its importance and prevalence of the issues of security and counteracting customs
offenses in the activities of the bodies of incomes and fees during the execution of customs formalities in this area.
Originality. The scientific and methodical apparatus for studying, analyzing and evaluating the efficiency of
activity of subjects of the sphere of international postal exchange (the State fiscal service, postal operators, express
carriers, senders and receivers of shipments) has been expanded. Conclusions are made about the prevalence of the
security component of customs control in this area of activity.
Practical value. The obtained results of the research can be used in practical activity of the divisions of the State
fiscal service of Ukraine, which carry out customs control and customs clearance of international postal items and
international express shipments.
Key words: State fiscal service, Customs Code of Ukraine, customs, customs payments, mail, express carrier,
international postal items, international express delivery.
Фрадынский А.А. ДОМИНАНТЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЧТОВОГО ОБМЕНА В УКРАИНЕ
Цель. Изучение организации процесса таможенного контроля органами доходов и сборов в сфере
международных почтовых и экспресс-отправлений во всей его многоаспектности.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой является отечественная
нормативно-правовая база, научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков,
статистическая информация Государственной фискальной службы Украины. Результаты исследования были
получены в ходе использования диалектического метода познания явлений, имеющих правовую и
экономическую природу и касаются подходов к таможенному контролю и оформлению международного
почтового обмена. В результате применения метода анализа были обозначены принципиальные различия между
способами перемещения товаров и предметов через таможенную границу и оценены фискальную
результативность этого процесса.
Результаты. Отмечено, что основу нормативно-правового обеспечения процессов осуществления
международного почтового обмена в Украине формируют Таможенный кодекс Украины, законы и подзаконные
нормативно-правовые акты (постановления, инструкции). Выяснено, что способами осуществления перемещения
(пересылки) через таможенную границу Украины товаров и предметов является использование международных
почтовых отправлений и международных экспресс-отправлений. Анализ таможенных аспектов их практического
использования позволил выделить ряд принципиальных различий между ними. Изучение фискальной отдачи
международного почтового обращения в Украине позволяет сделать вывод о крайне небольшом ее значении и
превалировании вопросов безопасности и противодействия таможенным правонарушениям в деятельности
органов доходов и сборов при выполнении таможенных формальностей в этой сфере.
Научная новизна. Расширен научно-методический аппарат по изучению, анализу и оценке
эффективности деятельности субъектов сферы международного почтового обмена (Государственной
фискальной службы, операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, отправителей и получателей
отправлений). Сделаны выводы о превалировании безопасности составляющей таможенного контроля в этой
сфере деятельности.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в
практической деятельности подразделений Государственной фискальной службы Украины, которые
осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление международных почтовых отправлений и
международных экспресс-отправлений.
Ключевые слова: Государственная фискальная служба, Таможенный кодекс Украины, таможня,
таможенные платежи, почта, экспресс-перевозчик, международные почтовые отправления, международные
экспресс-отправления.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОШТОВОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЇ З МИТНИЦЕЮ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день поштова служба, незважаючи на появу і постійно
зростаючу роль Інтернету та еmail зокрема, все ще відіграє значну роль у забезпеченні процесу
переміщення (пересилання) відправлень як всередині країни, так і через митний кордон України.
Завдяки тому, що тисячі українців (як фізичні особи, так і юридичні) користуються поштовими
послугами, забезпечується стабільне надходження коштів до державного бюджету. Так, за 2017 рік
ПАТ «Укрпошта» 1,65 млрд грн сплатило на користь держави [1]. Саме тому досить актуальним є
дослідження історичних аспектів розвитку поштової служби та її взаємодії з митницею, особливо в
контексті зростання обсягів міжнародних поштових відправлень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема становлення й розвитку поштового
зв’язку в Україні є предметом досліджень багатьох науковців. Так, Бізіна В. Г., Мухін В. Г., Мороз В. М.,
Дюков П. А. присвятили свої праці дослідженню основних етапів розвитку української пошти; праці
Хрущова І. П., Вігільова А. М., Толстого Д. А., Анчарової М. С., Козловського І. П., Соколова М. І.,
Сафонова М.А., Кармінського В. А., Мальцевої Н. А. стосуються особливостей розвитку української
поштової справи в контексті розвитку пошти Росії – від часів імперії до часів Жовтневої революції;
Озеров І. Х. досить ґрунтовно провів порівняльний аналіз розвитку пошти в Росії протягом кінця ХІХ –
початку ХХ ст. зі станом поштової справи в ряді європейських країн та США.
Регіональним особливостям розвитку поштового зв’язку присвячені праці Орєхової С. Є.
(Донецька область) та Різник Ю.М. (Черкаська область). Заслуговують на увагу праці Міронової І. С.,
яка відслідковувала у своїх роботах зміни в організації поштової служби України протягом ХVIII-XIX
ст., та Галич Н. В. – протягом ХІХ – початок ХХ ст. Не зважаючи на вагомі дослідження істориків й
економістів, узагальнюючої праці з розвитку вітчизняної поштової справи, на нашу думку, немає, що
зумовлює необхідність та актуальність подальших розробок в цьому напрямі.
Постановка завдання. Мета статті  дослідити історичні аспекти розвитку поштової служби
України та охарактеризувати її взаємодію з митницею в частині переміщення (пересилання)
відправлень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «пошта» (posta) походить від латинського
statio posita in - станція зі змінними кіньми, розташована в певному місці. Тобто спочатку цим терміном
називали станцію для обміну коней або кур’єрів.
В сучасному розумінні під терміном «пошта» мають на увазі і установу пошти (поштамт,
відділення), і послання, і сукупність отриманої інформації [2]. В своєму дослідженні під терміном
«поштова служба» будемо мати на увазі саме установу пошти (поштамт, відділення) і скорочено
вживати «пошта».
Потреба в донесенні інформації, можливості швидкого її отримання і відправлення відповіді
була актуальною ще за давніх часів. Особливості розвитку пошти в різних країнах в історичній
хронології представимо у табл. 1.
Таблиця 1
Особливості розвитку поштової служби
Країна
1
Стародавній
Єгипет
Ассирія
Персія

Характерні особливості
2
Античність
Поштова служба базувалася на використанні піших гінців (переважно у військових цілях), за
допомогою яких фараони підтримували зв’язки із віддаленими провінціями.
Основна вимога до гінців – за найкоротший час долати якомога довші відстані. З часом для
надсилання листів використовували і поштових голубів.
Повідомлення передавалися через гінців, призначення яких - розносити веління цариці.
Поштова служба отримала свій розвиток за часів царя Кіра II (550-529 до н.е.) – для передачі
повідомлень використовували кінних гінців (ангарів). Для покращення оповіщення на
найважливіших дорогах були встановлені поштові станції, розташовані одна від одної на
відстані денного пробігу коня, які служили гінцям для відпочинку.
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продовження табл. 1
1
Стародавня
Греція

Римська
імперія

2
Поштова служба побудована на використанні урядом тільки піших посланців (грец.
гемеродромів) для передачі повідомлень. Найвідомішим гінцем-бігуном був Філіппід, який
приніс до Афін звістку про перемогу в битві при Марафоні. Відомо, що гінці-бігуни долали за
годину відстань в 55 стадій (близько 10 км) і за один рейс - 400-500 стадій.
Пізніше для передачі особливо термінових повідомлень використовували верхових гінців
(вершників на верблюдах).
Поштова служба на початку свого розвитку була доступною лише для багатих патриціїв –
лише вони мали власних гінців. Для передачі повідомлень уряду чи для приватних цілей
об’єднувалися приватні підприємці, які віддавали в найм вози і в’ючну худобу (лат. cisiarii і
jumentarii), та гінці (лат. cursores, statores, пізніше – viatores і tabellarii), які в своїй сукупності
забезпечували поштовий зв’язок.
Базис для створення і подальшого функціонування саме державної пошти (cursus publicus)
заклав Гай Юлій Цезар; вона підпорядковувалася імператору і забезпечувала зв’язок між
окремими частинами Римської імперії; заборонялося нею користуватися для особистих
повідомлень, лише окремі посадові особи мали таке право, а на основі особливих дозволів
(diplomata, evectiones, tractoriae) – мандрівники, ветерани, а пізніше і церковнослужителі.
Поштові перевезення здійснювалися на суші з допомогою коней, по морю - на кораблях. В
більших центрах розташовувались станції летючок пошти (mansiones, пізніше stationes) на
денній відстані одна від одної з метою відпочинку і ночівлі подорожуючих вершників і
візників. На станціях були напоготові верхові і в’ючні тварини і, на випадок потреби, вози. Між
кожними двома mansiones (на відстані 7-14 км) були влаштовані 6-8 більш дрібних станцій
(mutationes) для вчасної зміни коней.
Для передачі особистих повідомлень використовували подорожуючих друзів, проте це
значно збільшувало терміни їх доставки адресату. При незначних відстанях доставки
відправляли раба, який міг за день пройти до 75 км.
В Східній Римській імперії державна пошта проіснувала приблизно до 520 року.
Після падіння Західної Римської імперії, за рахунок панування арабів на її території виникла
добре організована регулярна поштова служба, послугами якої могли користуватися і
приватні особи, проте в дуже обмежених розмірах. З метою розпізнавання, поштовим
кур’єрам видавалися спеціальні таблички - своєрідні посвідчення, які вішалися навколо шиї і
через плече за допомогою жовтих стрічок.
Феодалізм

Європа
(Франція,
Республіка
Венеція,
Німеччина)

З падінням Західної Римської імперії була зруйнована і система оповіщень. Лише король
Франції Хлодвіг (482-511 рр.) намагався відтворити поштовий зв’язок із залишків римської
державної пошти, проте до часу Карла Великого (768-814 рр.) усі повідомлення
доставлялися з досить великими труднощами. Князі-феодали пересилали листи та речі за
допомогою гінців і візників, що надавалися їх підданими.
У XI-XV ст., при роздробленості державної влади, пересилання звісток брало на себе
головним чином духовенство. Виникла монастирська пошта - відносини підтримувалися за
посередництвом мандрівних ченців, які виконували роль кур’єрів і брали з собою донесення
між численними розгалуженнями духовних орденів.
На землях німецького ордена виникла спеціальна адміністрація і були засновані станції для
зміни коней.
При університетах утворилися корпорації професійних гінців, які користувалися різними
привілеями. У XII-XIII ст. славилися гінці університетів у Болоньї, Салерно, Неаполі,
Монпельє, Тулузі, пізніше - гінці паризького університету Сорбонни.
Капіталізм

Республіка
Венеція

Розвиток науки та культури, торгівлі та ремесел посилив потребу у передачі повідомлень і
сприяв появі великої кількості посильних і установ пошти, що обслуговували купців і
ремісників; виникає купецька пошта при великих торгових домах з власними кур’єрами для її
доставки до місця призначення. Пізніше користуватися послугами купецької пошти могли й
інші верстви населення. Разом з тим, єдиної державної пошти все ще не було.
Виникає так звана «пошта м’ясників» (нім. Metzger-Post) – цех різників, які подорожують з
метою здійснення закупівель, брав на себе доставку листів і посилок за угодою з містами та
купецькими гільдіями; проіснувала до кінця XVII ст.
Пізніше у великих торгових центрах Німеччини виникає інститут міських гінців (з XIV ст. –
майже повсюди): міські гінці перебували у віданні міської ради і не отримували платню ні від
громади, ні від купецьких гільдій; пішки або верхи у встановлені терміни вони доставляли за
місцем призначення кореспонденцію.
Посилення державної влади забезпечило появу централізованої пошти. В середині XV ст.
Людовик XI офіційно заснував королівських кур’єрів, які працювали суто на потреби уряду; на
території його володінь були розміщені станції для зміни коней. Таким чином, поштою стали
називати всю сукупність установ, які були засновані державою або перебували під
контролем держави для пересилання повідомлень (урядових та особистих) і перевезення
пасажирів.

Німеччина

Франція
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продовження табл. 1
1

2
Італія
В 1490 році Франц Таксис з ініціативи короля Німеччини Максиміліана I заснував першу
регулярну королівську пошту. Поступово приватна поштова служба Таксисів, які стали
дворянами та Турн-і-Таксіс (приставка до прізвища з’явилася у 1650 році), поширила свою
діяльність на значну частину Європи і проіснувала до 1867 року.
Пруссія
Курфюрст Фрідріх-Вільгельм першим заснував урядову пошту і визнав за нею монопольне
становище. Внаслідок цього утримання пошти стало не стільки правом, як обов’язком уряду.
Діяльність урядової пошти включала як пересилання листів і товарів, так і перевезення
пасажирів (поштові карети). Згодом головне завдання пошти – здешевлення поштових
тарифів і якомога більша доступність поштових повідомлень для населення.
Джерело: складено за [3]

Таким чином, наведена в табл. 1 інформація свідчить про поступово зростаючу роль пошти в
житті як окремої людини, так і цілої держави. І усвідомлення її важливості призвело до розвитку
поштової справи майже в кожній країні – аж до побудови централізованої мережі поштових служб і
надання їй статусу монополії. Варто відмітити, що ще в ХІХ ст. розуміли головне завдання пошти –
забезпечити вчасно зв’язок між адресатами, і другорядну роль фіскальної функції (наповнення казни
за рахунок надання поштових послуг).
Зрозуміло, що у ХІХ ст. масштабне прокладання залізничних колій та розширення пароплавства
докорінно змінили вектор розвитку поштової справи, а ще й поява літака на поч. ХХ ст. дали змогу
зробити поштовий зв’язок загальнодержавним і значно збільшити кількість користувачів.
Щодо України, то перші згадки про пошту відносяться ще до часів Київської Русі. Так, перша
письмова згадка про пересилання відомостей у Київській Русі датується 885 роком, коли князь Олег
спеціальним гінцем направив повідомлення Родимичам. В Х ст. існував обов’язок «повозу», так
званий обов’язок надати коней «від табору до табору» для слуг та гінців князя, в ХІІІ ст. – з’явилися
перші поштові станції, а протягом XV-XVI ст. – поштовий зв’язок поширився по території всієї Київської
Русі.
Хоча дослідники історії пошти І. П. Хрущов [4] та О. М. Вігільов [5] вказують на три періоди
розвитку української пошти. Перший етап - далека давнина, коли виникла потреба відправляти гінців
із звісткою про напад ворога, про заклик князівських васалів на боротьбу з ворогом або просто з
метою обміну повідомленнями. Проте все це мало випадковий характер, не було створено систему
термінової доставки повідомлень і ймовірність одержання послання адресатом була досить низькою –
гонець міг або заблукати, або померти з голоду, або бути вбитий ворогами, або розтерзаний звірами.
Другий етап почався на межі X–XI ст., коли в Київській Русі виник особливий вид натуральної
повинності, про який згадувалося вище, – повоз (984 р.), який вже в той час передбачав доставку
гінців князя. Так, О. М. Вігільов саме повоз вважає найдавнішою вітчизняною поштою і однією із
найстарших в Європі, адже фактично це була система доставки вантажу та гінців. З другої половини
ХІІ ст. за рахунок появи проїзних доріг, побудови на них постоялих дворів, а при князівських палацах –
штату посильних, вже сформувалася система доставки листів.
До середини XIII ст. на Русі виникла ямська гоньба - перевезення пошти кінним транспортом і
вся система облаштування доставки її з одного населеного пункту до іншого. При створенні наприкінці
XV ст. централізованої Російської держави, за наказом царя Івана III, ями і підводи поставили на
найважливіших дорогах країни і таким чином поштовий зв’язок використовувався для військових
цілей, правлячого класу і вищого духовенства.
Таким чином, вважаємо досить влучним висновок М. Шелдінга [6] - в той час, коли в країнах
Сходу та Західної Європи в давні часи й Середньовіччя пробували різні способи пересилання
повідомлень (гінці – піші чи верхи на верблюдах, конях), на території Київської Русі одразу розпочали
практично з ямської гоньби, яка поступово трансформувалася в їздову пошту. Це дає підстави
стверджувати, що екіпажний поштовий рух та перевезення пасажирів поштою почали
використовуватися в нашій країні значно раніше, ніж в інших.
Третій етап розвитку поштової служби розпочався в 60-х рр. XVII ст., коли поштовий зв’язок
стає загальнодоступним та регулярним і в офіційних документах з’являється термін «пошта». В цей
час уряд розпочинає об’єднання засобів зв’язку в єдину організацію і цей процес тривав аж до 1782 р.
і ознаменувався утворенням міжвідомчої установи - Головного поштових справ правління [4].
Загалом офіційне заснування пошти як установи покладено в 1665 р. царем Олексієм
Михайловичем [7]. За указом царя на шляху від Москви до Путивля було влаштовано 9 станів і
утримувалося по 4 коня, а з дворових було направлено по дві людини з кіньми на кожен стан для
швидкої гоньби. При цьому пошта використовувалася як для пересилання паперів державного
значення, так і для особистого листування торговців. Так, з березня 1667 р. швидку гоньбу на цій
дорозі в офіційних документах вже почали називати «пошта» [8]. Проте, як зазначає С. І. Міронова [9],
кардинальних змін в її діяльності та структурі через це практично не відбулося - царські грамоти і
воєводські листи доставляли трубники, стрільці, пушкарі та інші чини.
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М. С. Анчарова [10] стверджує, що слово «пошта» вперше згадується у трактаті про перемир’я з
Польщею. За цим договором, укладеним в 1667 р. у селі Андрусово, недалеко від м. Смоленськ, Росії
поверталася більша частина захопленої польськими королями України, тому подальший розвиток
поштової служби на території України пов’язаний із формуванням Російської держави із столицею у
Москві (українські міста були з’єднані з нею ямами), а потім у Санкт-Петербурзі. В цьому ж році
швидка гоньба до українського кордону стає відомчою – передається у відання Малоросійського
приказу, головою якого з 15 червня став О. Л. Ордін-Нащокін. Саме тоді пересилання листів в Україну
одержало назву «пошти із Малоросійського приказу» і тим самим підкреслювалася її важливість у
системі державного зв’язку [11]. «Неважливі» ж повідомлення з серпня 1667 р. передавалися
посильними з Москви до Путивля, за рекомендацією О. Л. Ордін-Нащокіна, щовівторка, тобто раз на
тиждень, а кур’єрською службою користувалися лише для термінових повідомлень військового
характеру [5].
В 1698 р. пошта стала державною і було видано царський Указ про збереження і
недоторканність переписки. В Указі Петра І було сказано: «Велеть отныне ничьей грамотки не
распечатывать и не смотреть, чтобы всякий, заплатя пристойную плату, был обнадежен, что его
грамотка в дом его войдет» [12]. Пізніше, в 1710 р. Указом Петра І було введено графіки руху пошти,
що зумовлено в першу чергу необхідністю гарантування безпеки держави, адже від вчасної доставки
повідомлень залежала подальша доля багатьох людей. Зокрема, в Указі було сказано: «А буде
почтари учнут с почтовыми письмами гонять не в указанные числа, часы и четы (минуты) или хотя
малою какою оплошкою, тем почтовым письмам учинять, какое замедление и тем почтарям от нас
Великого Государя быть смертной казнью безо всякой пощады» [12].
У 1716 р. розпорядженням Петра І створено військово-польову пошту. Крім того, у військові часи
поштові тракти влаштовувалися між провінційними і повітовими містами, наприклад, між Глуховом і
Воронежем та ін. [7].
Після заснування Петербурга до нього був прокладений новий тракт від Новгорода і незабаром
налагоджена пошта з Москви на південь до Білої Церкви. Характерним було те, що ця пошта була
першою, яку зробили поза відданням Ямського приказу і вона підпорядковувалася приказу Малої
Росії.
В 1725 р. на основі Указу Катерини І київським губернатором І. Трубецьким облаштовано
поштовий двір у Києві.
За часів імператриці Анни Іоанівни були влаштовані пошти в Україні та між нею і деякими
російськими містами; прокладені поштові тракти до Криму, Азова і Києва [7].
В 1765 р. П. О. Рум’янцев утворив Малоросійський поштамт.
Імператриця Катерина ІІ за свого правління займалася більше реорганізацією вже наявних пошт,
а не відкриттям нових, та налагодженням порядку в самому поштовому відомстві; крім того, вона
встановила єдину поштову таксу у всій державі, таким чином прибутки за пересилання поштових
відправлень складалися з двох зборів: вагового та страхового [7]. Законодавчими документами,
виданими в кінці ХVІІІ ст., місцевій владі пропонувалося «у кожному місці, де належало утримувати
поштових коней, мати особливий для того поштовий будинок, споруджений за особо на те даним
планом, а в губернських містах називатися їм поштамтами, в інших – поштовими дворами, а
встановлених на шляхах, а не в місті – станціями» [13]. Також, в зв’язку із подальшим розвитком
товарно-грошових відносин та створенням державних скарбниць у повітах, з 1781 р. до двох
традиційних видів поштових послуг (пересилання листів і посилок) додався третій - пересилання
грошей.
В ХІХ ст. в організації поштового зв’язку Російської імперії, і в тому числі України, відбулися
суттєві зміни. Після організації у 1802 р. міністерств Головне управління поштових справ перейшло у
підпорядкування Міністерства внутрішніх справ [8].
У 1807-1808 pp. реформаційні процеси стосувалися передусім питань поштового збору та
прибутків із пересилання листів і посилок, оскільки заведений у XVIII ст. порядок ускладнював роботу
пошти, вимагав збільшення власне поштових витрат та зводив до мінімуму зв’язок із віддаленими
містами й територіями. Головним правлінням поштових справ Російської імперії було ухвалено
рішення замінити систему єдиних тарифів, встановлену у 1783 р., на більш прогресивну – зростання
оплати залежно від відстані. За результатами розрахунків була визначена 31 позиція. У 1812-1818 рр.,
в зв’язку з війною, тарифи підвищувались, адже зросла плата ямщикам за перевезення пошти.
Страховий збір за переказ грошей у 1807 р. також розраховувався залежно від відстані: до 500 верст –
0,5%, понад 500 - 1% [14].
Наступна реорганізація в системі поштового обслуговування відбулася в 1811 p., коли Головне
правління поштових справ було перетворене на Поштовий департамент і передане в підпорядкування
Міністерства поліції, а з 1819 р. - Міністерства внутрішніх справ [8].
В 1827 р. було запроваджено рух поштових диліжансів білоруським трактом від СанктПетербурга до Радзивілова через Могильов, Київ і Житомир з метою перевезення пошти і пасажирів.
А вже починаючи з 1852 р., було організовано їх регулярний рух сполученням Москва – Харків [15].
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Прагнення наслідувати провідні країни світу в організації поштового зв’язку стало причиною
проведення реформи в 1830 р., в основу якої було покладено систему англійської поштової служби,
оскільки поштова адміністрація Англії застосовувала такі критерії щодо надання поштових послуг, як
швидкість доставки кореспонденції та вдосконалення структури управління, що сприяло підвищенню
ефективності поштових операцій і давало позитивні економічні результати.
Відповідно до наказу Сенату від 22 жовтня 1830 року, з 1 січня 1831 р. ліквідовувалися
губернські поштамти, а замість них створювалися губернські поштові контори, які поділялися на 3
класи. З метою розширення й упорядкування мережі поштових установ в 1831 р. було затверджено
«Положення про нове улаштування поштової частини». Поштові установи України включалися до 4-го,
5-го та 6-го загальноросійських поштових округів, а поштові контори в містах залежно від обсягів та
інтенсивності здійснюваних операцій відносилися до того чи іншого класу [16].
Для контролю за діяльністю поштових установ було організовано 11 поштових округів під
керівництвом пошт-інспекторів, які двічі на рік зобов’язані були відвідувати закріплені за ними поштові
установи, контролювати їх роботу, перевіряти утримання поштових станцій, організацію перевезення
пошти. Звіт про результати перевірки подавався Поштовому департаменту.
Мережа поштових установ України, згідно з наказом Сенату, мала таку структуру: IV округ Слобідсько-українська губернія; V округ - Волинська і Подільська губернії; VI округ - Чернігівська,
Полтавська, Київська, Катеринославська, Таврійська, Херсонська губернії; Бесарабська область;
Путивль - повітова контора 4 класу в Курській губернії [8].
Крім того, в 1830 р. відбулися зміни і в тарифах. Так, указом Сенату від 4 липня 1830 р. замість
31 рівня такси було запроваджено 12 рівнів прогресивного збільшення. Максимальний розмір оплати
становив 1 крб. Спеціальним указом від 30 липня 1843 р. встановлювалася нова такса вагового збору,
яка ставала єдиною для всіх відстаней і складала 10 копійок сріблом з одного лота, що призвело до
зростання кількості відправлень, зокрема, якщо в 1839 р. було відправлено 75 млн листів, то в 1841 р.
– вже 197 млн [14].
У 1840 р. перевезення пошти і пасажирів поштове відомство бере під свою юрисдикцію.
Починаючи з 1842 р., поштові станції підпорядковуються губернським органам влади, а їх утримання
здійснювалося виключно за кошти місцевого населення. Для станцій, розташованих на поштових
трактах, місцева влада виділяла приміщення з опаленням та освітленням і 40 крб. щорічно на
канцелярські видатки [14].
З 1843 р. пошту почали перевозити сільськими дорогами. Одночасно почалося перевезення
пошти (внутрішньої і міжнародної) і водним шляхом.
Варто зазначити, що в І-ій половині ХІХ ст. в Україні, крім державної мережі поштових установ,
створюються і недержавні структури пошти. Так, згідно з положенням 1831 р. були створені так звані
«вільні пошти»; ці заклади могли влаштовуватися приватними особами на «перегонні гроші», не
отримуючи ніяких коштів від держави [8]. Дозволи на їх відкриття видавалися на 2, 3, 4-триріччя.
Прогонна оплата підвищувалася, надавалося право перевозити приватних осіб за оплату за
домовленістю. На території України перші «вільні пошти» почали діяти у Волинській та Подільській
губерніях [13]. При цьому чітко регламентувалися такі умови перевезення, як: кількість коней, які
запрягалися (залежно від пори року – від 2 до 10); швидкість руху (не більше 10 верст за годину влітку
і 12 – взимку); необхідність цілодобового перевезення, з обов’язковим освітленням дороги факелами
при нічному перевезенні; зупинка і зміна коней - 15 хвилин, обід і вечеря – 1 година, сніданок – 30
хвилин [8]. Як свідчить статистика того часу, у Катеринославській, Херсонській і Полтавській губерніях
у 1881 р. усі поштові перевезення здійснювалися лише «вільною поштою», тому можна стверджувати,
що поряд із державними установами, не зважаючи на їх домінуючу роль у системі поштового зв’язку,
достатньо швидко розвивалася і «вільна пошта».
Крім того, з 1865 р. в Україні розвивалася земська (сільська) пошта. Земство організовувало свої
кінно-поштові станції і випускало свої марки. Таким чином, листи із міста у село мали дві марки:
державну і земську [17].
Загалом, в ХІХ ст. існувало три види пошти: легка, важка та екстрена. Легкою поштою
відправляли державні пакети, партикулярні (приватні) листи, гроші, документи й дорогоцінні речі, а
також легкі посилки до 10 фунтів; важкою - державні та партикулярні тюки і посилки; екстра-поштою державні пакети, партикулярні листи, документи, гроші і дорогоцінні речі [18].
Характерним було те, що поштою у ХІХ ст. як посилки пересилалася дичина і риба. Так, з метою
належної організації пересилки дичини, органи державної виконавчої влади, поштова дирекція
прийняли низку нормативно-правових актів, які її регламентували. Одним із перших нормативноправових документів, що врегульовував питання перевезення дичини на території Галичини, було
розпорядження Міністерства торгівлі Австрії від 2 квітня 1870 р. «Щодо пакування, опечатування і
декларування вартості посилок, які пересилають на територію монархії». У розпорядженні була
прописана вимога, щоб особи, які пересилають дичину, слідкували, щоб вона була сухою та добре
обезкровленою. Лише у такому вигляді її дозволяли пересилати без упаковки. Для зручності
транспортування посилок з дичиною слід було при оформленні посилки, важчої за 50 фунтів,
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зв’язувати її так, щоб можна було взятись за ручку. Аналогічні вимоги були у розпорядженні Львівської
поштової дирекції від 1 липня 1894 р. У кодексі адміністративних законів Австрії 1893 р. (розділ Е
«Щодо контролю за торгівлею продукцією харчування на ринках, за вагами») зазначено, що рибу
відправляти поштою можна було винятково випотрошеною, бо у такому стані вона менше псується. А
вже у розпорядженні Міністерства торгівлі Австрії від 22 вересня 1916 р. вказувалося, що дичина мала
бути не лише обезкровленою, але й без шерсті. Раки влітку слід було транспортувати поштою у
кошиках, застелених соломою, взимку – у скриньках і слідкувати за тим, щоб вони не замерзли і не
загинули. Загалом було підраховано, що при пересилці раків з Галичини до Парижа чи Берліна гине
10%, а витрати на транспортування займають також приблизно 10% у собівартості риби та
дичини [19].
Як зазначає Міронова І. С. [9], характерними особливостями пошти в ХІХ ст., що зумовили її
подальший розвиток, можна назвати наступні:
1) утримання пошт урядом або призначеною ним приватною особою під головуванням уряду;
2) єдність урядового управління пошт і нагляду за ними;
3) об’єднання всіх поштових місць у єдину установу;
4) визначення постійної такси за пересилання листів, посилок і перевезення осіб;
5) встановлення визначеного розкладу пошти;
6) перевезення листів і людей на всіх поштових трактах;
7) надання права користуватися поштами іноземним громадянам;
8) налагодження співпраці вітчизняної пошти з іноземними структурами.
Автор вважає, що до ХІХ ст. включно українська пошта пройшла три важливі етапи (рис. 1).
1

Пошта – це урядова установа, організована з метою реалізації політичних інтересів.
Користуватися послугами пошти міг тільки уряд.

2

Утримання пошти все ще залишається за урядом, але до користування послугами пошти
допускаються приватні особи за певну плату.

3

Пошта стає промисловою установою і уряд допускає до участі в цій справі приватних
підприємців, що дало поштовх до розвитку інших сфер громадського життя та розширення
спектру поштових послуг.

Рис. 1. Етапи розвитку української пошти за Міроновою С. І.
Джерело: складено за [9]

Підсумовуючи основні здобутки в історії розвитку пошти на кінець ХІХ ст., варто зазначити, що
було здійснено перехід до торгової системи утримання поштових станцій (у 1886 р. були прийняті нові
кондиції на утримання станцій, згідно яких поштова станція віддавалася на термін до 12 років, після
чого поштоутримувач або сільське товариство могли залишити її за собою на такий самий термін без
торгів і за попередньою ціною) та існували такі види пошти, як:
- вільні пошти (за новими кондиціями 1886 р. їх було дозволено утримувати всім бажаючим за
умовою подання свідоцтва про благонадійність);
- земська пошта (у 80-90-ті рр. ХІХ ст. працювала майже у всіх повітах імперії);
- морська пошта (перевозила кореспонденцію акваторією Чорного та Азовського морів за
допомогою Російського товариства пароплавства і торгівлі і товариства Добровільного флоту);
- залізнична пошта (18 лютого 1891 р. Олександром ІІІ були затверджені зміни в Управлінні
поштових перевезень залізницями (УППЗ), згідно яких керівництво перевезеннями передали у
територіальні відділи і, таким чином, по суті створили окрему структуру в поштовій справі. Всі
залізничні дороги в імперії були згруповані у вісім ділянок і названі «Відділами перевезення пошт по
залізницях»;
- міжнародна пошта (участь Російської імперії у поштових конгресах у Лісабоні (1885 р.) і Відні
(1891 р.) та телеграфних конференціях у Парижі (1882 р.) і Берліні (1885 р.) сприяла встановленню
єдиних міжнародних поштових і телеграфних тарифів і правил міжнародної служби зв’язку);
- польова пошта (26 лютого 1890 р. було затверджено положення «Про польове управління
військ» з доповненням № 13 «Положення про поштові і телеграфні установи, підвідомчі польовому
управлінню пошт і телеграфів», за яким організація польових поштових закладів була покладена на
обов’язки Головного управління пошт і телеграфів) [20].
Така схема пошти проіснувала до Жовтневої революції 1917 р.
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Радянська влада отримала в спадок від царської Росії відсталу (в порівнянні з європейськими
країнами) поштову службу, робота якої до того ж була дезорганізована господарською розрухою в
країні. Тому радянський уряд поставив завдання оновлення всієї організації поштового зв’язку і його
технічного вдосконалення.
В 1917-1921 рр. рядом декретів були розширені функції поштової служби (у її відання,
наприклад, передано поширення періодичного друку і довідкову службу), випущені перші радянські
марки і т.д.
В роки перших п’ятирічок (1929-1940 рр.) і особливо після Німецько-радянської війни (1941-1945
рр.) проводилася робота по розвитку мережі підприємств зв’язку, збільшенню об’єму перевезень
пошти авіаційним і автомобільним транспортом, механізації і автоматизації обробки пошти. Під час
війни пошта відігравала надзвичайно важливу роль – забезпечувала зв’язок фронту і тилу.
Основні показники розвитку поштового зв’язку в той час наведемо в табл. 2.
Таблиця 2
Показники розвитку поштового зв’язку в СРСР
Роки

Показники
Підприємства зв’язку, тис.

1913

1940

1973

11

51

85

у тому числі на селі

3

44

61

Поштові скриньки, тис.

25

216

640

у тому числі на селі

6

174

450

письмова кореспонденція

981

2580

8714

грошові перекази і пенсії

35

99

697

Посилки

20

45

197

газети і журнали

443

6698

38264

Поштовий обмін, млн. одиниць:

Пробіг залізничного поштового транспорту, млн. км.

38

133

611

Протяжність автомобільних поштових маршрутів, тис. км.

-

128

1295

Перевезена пошта авіатранспортом, тис. т

-

121

341

Джерело: [21]

За часи СРСР поштовий зв’язок став складовою частиною загальнодержавної системи зв’язку –
галузі народного господарства, що задовольняє культурно-побутові потреби населення, потреби
промисловості, сільського господарства, апарату управління в процесі обміну інформацією як
всередині країни, так і з іншими державами. Крім того, в той час важливим завданням пошти була
доставка підписникам газет і журналів, пенсіонерам - пенсій, інкасація виручки магазинів споживчої
кооперації; фактично більше 40 тис. відділень зв’язку виконували функції ощадних кас.
Кінець XX – початок XXI ст. став для пошти випробувальним періодом, адже із розвитком
технологій та мережі Інтернет змінилися і потреби людей - акценти зміщуються в сторону таких вимог,
як швидкість, вартість, зручність і, як наслідок, ефективність. Тому це зумовлює необхідність
впровадження нових підходів в організації поштової служби і пошуку оптимального спектра можливих
послуг, особливо в умовах глобалізації. Ще до недавнього часу ринок послуг поштового зв’язку в
Україні був повністю монополізований національним оператором поштового зв’язку УДППЗ
«Укрпошта» і споживачі не мали альтернативи при отриманні послуг поштового зв’язку. В сучасних
умовах, як зазначає Сімонян К. М. [22], спостерігається активна поява альтернативних суб’єктів
надання поштових послуг на поштових ринках, нові стратегічні альянси приватних або державних
операторів.
Якщо аналізувати взаємозв’язок поштової служби із митницею, то зрозуміло, що їх становлення і
розвиток відбувалися практично паралельно: розвиток міжнародної торгівлі сприяв формуванню
основ митної політики (ще за часів античності); налагодження сполучення між основними містами
країни – зміцненню поштового зв’язку, спочатку лише для доставки письмової кореспонденції (за часів
середньовіччя), а пізніше і посилок (починаючи із XVIII ст.), та необхідності справляння мита за їх
пересилання, а також вчасного виявлення заборонених до пересилання товарів як всередині країни,
так і за її межі.
З огляду на те, що українські землі впродовж століть належали до складу декількох держав, то і
організація поштової служби, і законодавство, що регулювало митні відносини, відповідало в свій час
вимогам Великого князівства Литовського, Польщі, Кримського ханства, Османської імперії,
Молдавського князівства, Московського царства, Гетьманщини в 16541754 рр. в умовах політичної
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унії з Росією, Австрійської та Російської імперій відповідно. Варто відзначити, що особливо значимими
були прикордонні пошти, адже їх доглядали митниці. В прикордонних конторах поштмейстер та його
помічник повинні були володіти іноземними мовами та знати особливості пересилання того чи іншого
товару. Якщо знову звернутися до джерела [19], то для швидкої обробки посилок на митниці Львівська
поштова дирекція (1903 р.) просила користувачів пошти при пересилці дичини вказувати вагу та
вартість посилки, бо у таких містах, як Львів, Краків, Прага, Відень існує споживчий податок на
споживання дичини. Для виконання вимог французьких законів, що передбачали при продажі дичини
обов’язковий сертифікат про її походження, поштова дирекція у Львові звернулась до потенційних
відправників посилок з дичиною до Франції з вимогою додавати до посилки відповідний сертифікат
про її походження. Натомість Галицьке мисливське товариство, з метою зменшення випадків
незаконного полювання, направило звернення до керівництва залізниці, щоб воно не приймало
посилки з дичиною без сертифікату походження дичини.
Досить плідною була співпраця поштової служби і митниці, коли був запроваджений режим
поштової цензури. Так, на території України у XIX  на початку XX ст. режим поштової цензури
визначався законодавством Російської імперії. Поштова цензура керувалася розпорядженнями
Міністерства іноземних справ, але в той же час перебувала у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх
справ. Переваги цієї співпраці проявлялися при вилученні контрабандних товарів, які виявлялися в
основному при обстеженні посилок, адже в такому випадку слід було повідомити чиновників місцевої
митниці. Зокрема, у 1896 р. у Черкаській поштово-телеграфній конторі були затримані посилки з УзунАфи (Середня Азія), що містили контрабандний чай [23]. Секретним циркуляром, надісланим
начальникам поштових та поштово-телеграфних установ Київської губернії у 1906 p., наказувалося
«встановити нагляд за всіма отримуваними посилками з метою виявлення у них зброї (револьверів та
інших її різновидів)» [23]. Такі посилки підлягали вилученню і передачі до рук поліції.
Постановою Всесвітнього поштового конгресу в Римі 1906 р. та Гаазьким договором 1907 р.
встановлювалося, що поштові відправлення на ім’я та від імені військовополонених, а також посилки
вагою до 5 кг та грошові перекази військовополоненим мають право безкоштовної пересилки, тому
також підпадали під «поштову цензуру», оскільки могли стати джерелом передачі таємної інформації.
Враховуючи це, поштове відомство значно активізувало цензурну діяльність з метою недопущення
передачі секретних даних. Наприклад, 27 березня 1915 р. надійшло роз’яснення щодо вмісту посилок
до Німеччини на ім’я військовополонених, зокрема дозволялося пересилати вовняні речі, одяг,
предмети гігієни, а також їстівні припаси, за винятком спиртних напоїв і предметів розкоші [23].
На сьогоднішній час поштові служби України досить часто зустрічаються зі спробами
незаконного переміщення предметів через митний кордон шляхом пересилання поштових
відправлень. Так, фахівці підрозділів безпеки ПАТ «Укрпошта» тісно співпрацюють з митницями та
Службою безпеки України з метою попередження незаконного звільнення від митного контролю та
переміщення певних товарів (зброя та боєприпаси, отруйні та вибухові речовини, історичні та
культурні цінності тощо).
Так, у березні 2017 р. фахівці ПАТ «Укрпошта» викрили функціонування каналу контрабанди.
Шахраї були затримані після спроби пересилання поштою 45 кг бивнів мамонта. Під час
розслідування також було вилучено 3,4 кг бурштину, 2 кг золота і бірюзи, що намагались нелегально
вивезти за межі України. В травні 2017 р. в Одеській області співробітники Департаменту поштової
безпеки ПАТ «Укрпошта» спільно з СБУ припинили функціонування каналу незаконного переміщення
до США великої кількості медичних препаратів із вмістом наркотичної сировини. В результаті
перевірки було вилучено наркотичні засоби на загальну суму понад 750 тис. доларів США, а також 150
тис дол. США готівкою та задокументовано протиправну діяльність транснаціонального угрупування.
Про це було поінформовано Інспекцію пошти США, яка продовжила вести справу спільно з
підрозділом карного розшуку США [24].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результати проведеного дослідження
дають підстави стверджувати, що співпраця митниць і поштових служб на кожному етапі їхнього
розвитку була необхідною та взаємовигідною, особливо після створення Міжнародного поштового
союзу (1874 р.). Оскільки поштовий обмін
(листами, посилками) вийшов за межі
внутрішньодержавного і потужного розвитку набув саме міждержавний обмін повідомленнями, то
головне завдання співпраці і взаємодії поштової служби й митниці полягає в поповненні бюджету за
рахунок оплати переміщення відправлень до адресата, виявленні заборонених до пересилання
товарів, встановленні відповідності сумарної фактурної вартості товару реальній його вартості і
повноти сплати на цій основі мита та ін. Це зумовлює необхідність подальшого пошуку ефективних
способів їх взаємодії на довгостроковій основі з метою виконання, насамперед, ключових функцій як
поштової служби, так і митниці.
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Федоришина Л.М. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОШТОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ
ВЗАЄМОДІЇ З МИТНИЦЕЮ
Мета  дослідити історичні аспекти розвитку поштової служби України та охарактеризувати її взаємодію з
митницею в частині переміщення (пересилання) відправлень.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних
вчених за досліджуваною проблемою. У процесі роботи були використані 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 проаналізованих
даних; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних положень і формулюванні висновків.
Результати. Визначено особливості розвитку поштової служби різних країн за часів античності,
феодалізму та капіталізму. Охарактеризовано три періоди розвитку української пошти. Проаналізовано
взаємозв’язок поштової служби із митницею і з’ясовано, що їх становлення й розвиток відбувалися практично
паралельно: розвиток міжнародної торгівлі сприяв формуванню основ митної політики (ще за часів античності);
налагодження сполучення між основними містами країни – зміцненню поштового зв’язку, спочатку лише для
доставки письмової кореспонденції (за часів середньовіччя), а пізніше і посилок (починаючи із XVIII ст.), та
необхідності справляння мита за їх пересилання, а також вчасного виявлення заборонених до пересилання
товарів як всередині країни, так і за її межі. Встановлено, що головне завдання співпраці і взаємодії поштової
служби й митниці в контексті здійснення поштових відправлень полягає в поповненні бюджету за рахунок оплати
переміщення відправлень до адресата, виявленні заборонених до пересилання товарів, встановленні
відповідності сумарної фактурної вартості товару реальній його вартості і повноти сплати на цій основі мита та ін.
Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку узагальнення основних етапів розвитку поштової служби
та митниці, що дає підстави для подальшого пошуку ефективних способів їх взаємодії на довгостроковій основі з
метою виконання, насамперед, ключових функцій як поштової служби, так і митниці.
Практична значущість. Окремі положення наукового дослідження можуть бути використані в навчальному
процесі та при написанні наукових робіт.
Ключові слова: пошта, поштова служба, митниця, поштові відправлення, поштовий зв’язок, посилки.
Fedoryshyna L.M. HISTORICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE POSTAL SERVICE IN UKRAINE AND
ITS INTERACTION WITH THE CUSTOMS
Purpose. The purpose is to investigate the historical aspects of the development of the postal service of Ukraine
and characterize its interaction with customs in the part of movement (forwarding) of shipments.
Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific work of domestic and foreign
scientists on the problem under study. General scientific methods and techniques are used in the process of work:
monographic – to study literary sources on the topic of research; formal logic – for analysis, generalization and
systematization of the material; tabular and graphical – for displaying the analyzed data; abstract and logical – when
substantiating the theoretical positions and formulating conclusions.
Findings. The peculiarities of postal service development of different countries in the period of antiquity,
feudalism and capitalism are determined. Three periods of development of Ukrainian post office are described. The
relationship between the postal service and the customs authorities is analyzed and it is found that their formation and
development took place almost simultaneously: the development of international trade contributed to the formation of
customs policy bases (even at the time of antiquity); the establishment of a connection between the main cities of the
country – the strengthening of postal communication, initially only for the delivery of written correspondence (at the time
of the Middle Ages), and later also parcels (since the XVIII century), and the need for charging fees for their forwarding,
as well as timely detection of forbidden before sending goods both inside the country and beyond its borders.
It was established that the main task of cooperation and interaction of the postal service and the customs in the
context of the implementation of postal items is to replenish the budget by paying for the shipment of items to the
addressee, identifying prohibited goods, establishing conformity of the total invoice value of the goods with its real value
and completeness of payment on this basis customs, etc.
Originality. Further development of generalization of the main stages of the postal service and customs
development has been developed, which gives grounds for further searching for effective ways of their interaction on a
long-term basis in order to fulfill, first of all, key functions of both postal service and customs.
Practical value. Some provisions of scientific research can be used in the educational process and in the writing
of scientific papers.
Key words: post, postal service, customs, postal items, postal services, parcels.
Федоришина Л.Н. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ И ЕЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТАМОЖНЕЙ
Цель  исследовать исторические аспекты развития почтовой службы Украины и охарактеризовать ее
взаимодействие с таможней в части перемещения (пересылки) отправлений.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. В процессе работы были использованы 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 проанализированных данных; абстрактно-логический  при обосновании теоретических положений
и формулировании выводов.
Результаты. Определены особенности развития почтовой службы разных стран во времена античности,
феодализма и капитализма. Охарактеризованы три периода развития украинского почты. Проанализирована
взаимосвязь почтовой службы с таможней и выяснено, что их становление и развитие происходили практически
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параллельно: развитие международной торговли способствовал формированию основ таможенной политики
(еще во времена античности); налаживание путей сообщения между основными городами страны  укреплению
почтовой связи, сначала только для доставки письменной корреспонденции (во времена средневековья), а позже
и посылок (начиная с XVIII в.), и необходимости взимания пошлины за их пересылку, а также своевременного
выявления запрещенных к пересылке товаров как внутри страны, так и за ее пределы. Установлено, что главная
задача сотрудничества и взаимодействия почтовой службы и таможни в контексте осуществления почтовых
отправлений заключается в пополнении бюджета за счет оплаты перемещения отправлений адресату,
выявлении запрещенных к пересылке товаров, установлении соответствия суммарной фактурной стоимости
товара реальной его стоимости и полноты уплаты на этой основе пошлины и др.
Научная новизна. Получило дальнейшее развитие обобщение основных этапов развития почтовой
службы и таможни, что дает основания для дальнейшего поиска эффективных способов их взаимодействия на
долгосрочной основе с целью выполнения, прежде всего, ключевых функций как почтовой службы, так и
таможни.
Практическая значимость. Отдельные положения научного исследования могут быть использованы в
учебном процессе и при написании научных работ.
Ключевые слова: почта, почтовая служба, таможня, почтовые отправления, почтовая связь, посылки.
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОРОТКИХ
ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. По всьому ЄС все більша кількість споживачів вирішує купувати
продукти харчування на місцевих ринках, безпосередньо на фермах, через систему «бокс» передач
або інші схеми місцевих продажів. Європейські споживачі, як правило, пов’язують місцеві продукти з
більш високими стандартами якості (свіжість, харчова цінність), здоровим харчуванням, більш
екологічними способами виробництва та низьким рівнем викидів вуглецю. Вони також цінують
можливість налагодження безпосереднього контакту з виробниками, знання походження продуктів, які
вони купують, та підтримки місцевого сільського господарства та економіки шляхом придбання товарів
за справедливою ціною. Опитування 2011 року, проведене Євробарометром, показує, що дев’ять з
десяти громадян погоджуються, що існує перевага щодо придбання продуктів з місцевої ферми.
Згідно з іншим останнім дослідженням Євробарометра (2016 р.), чотири із п’яти європейських
громадян вважають, що «підвищення ролі фермера в харчовому ланцюзі» є «досить» або «дуже
важливим». З боку виробників, продаж сільськогосподарської продукції безпосередньо споживачам
дозволяє їм зберігати більшу частку ринкової вартості продукції шляхом усунення посередників.
Взаємна вигода від місцевих харчових систем та коротких ланцюгів постачання харчових продуктів
(SFSC) пояснює, чому в останній час такі схеми набирають обертів у всіх країнах-членах ЄС: вони є
альтернативою традиційним довгим ланцюгам харчування з великими роздрібними торговцями,
такими, як супермаркети, де споживачі купують «анонімні» продукти харчування без будь-яких
вказівок про ціну, фактично сплачену виробнику та сприяють переобладнанню сільськогосподарського
виробництва фермерів [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проблеми продовольчого забезпечення
традиційно розглядаються з точки зору продовольчої безпеки на національному рівні. Разом з тим,
дослідження свідчать, що основними проблемами в Україні є не обсяги виробництва продукції, а
відсутність логістики її розподілу, зберігання та скорочення втрат і відходів. Крім того, на нашу думку,
продовольча безпека має формуватися за принципом «знизу до гори», що передбачає врахування
специфічних особливостей, переваг та недоліків формування продовольчого забезпечення на
місцевому рівні.
Вітчизняними науковцями проблеми та перспективи розвитку коротких ланцюгів постачання
харчових продуктів практично не досліджується: на офіційному сайті Національної бібліотеки України
ім. Вернадського представлена лише одна стаття за даною тематикою; у відкритому доступі можна
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знайти праці Д. А. Іванова [2], який дослідив загальні системні фактори впливу продукції на ланцюги
поставок, та В. С. Шванського [3], який визначив особливості формування ланцюгів поставок
продовольчих товарів. Натомість, в країнах ЄС науковою спільнотою та практиками приділяється
значна увага розвитку коротких ланцюгів постачання, в той час, як вітчизняними науковцями дане
питання практично не досліджується.
Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення сутності та визначення передумови
розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні, на відміну від країн-членів
європейської співдружності, до таких виробників сільськогосподарської продукції слід віднести
господарства населення, які вирощують та виробляють продукти харчування не лише для власного
споживання. Наразі даною категорією господарств вирощується порівняно з фермерськими
господарствами значно більше усіх видів продукції рослинництва (за винятком технічних культур), а
обсяг вирощених картоплі, овочів та плодових сягає відповідно 98%, 86% та 82% від загального їх
обсягу (табл. 1).
Таблиця 1
Структура виробництва сільськогосподарських культур за категоріями господарств в Україні, у
% до загального обсягу
Культури

2000р.

2005р.

2010р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

Сільськогосподарські підприємства
Культури зернові та зернобобові

81,6

75,7

75,8

78,1

78,8

78,1

77,3

78,7

Буряк цукровий фабричний

87,8

78,5

92,1

91,3

84,3

92,8

92,5

95,3

Соняшник

87,5

78,8

82,5

85,0

85,5

85,7

85,4

86,1

Картопля

1,4

1,2

2,6

3,3

3,0

3,2

2,2

2,2

Культури овочеві

16,9

10,7

11,9

14,3

11,7

13,9

13,9

14,1

18,2
11,8
16,4
18,4
у т. ч. фермерські господарства

19,4

16,6

19,1

18,5

Культури плодові та ягідні
Культури зернові та зернобобові

5,1

10,7

12,0

10,9

11,9

12,0

12,7

13,4

Буряк цукровий фабричний

5,7

8,9

8,4

6,7

5,7

6,9

6,0

6,9

Соняшник

10,0

15,6

17,8

18,9

19,5

19,3

19,4

19,4

Картопля

0,3

0,4

0,9

1,1

1,2

0,9

0,6

0,6

Культури овочеві

1,4

2,1

2,6

3,5

3,1

3,4

3,1

3,2

0,3
0,6
2,1
1,9
Господарства населення

1,9

2,8

3,2

4,8

Культури зернові та зернобобові

18,4

24,3

24,2

21,9

21,2

21,9

22,7

21,3

Буряк цукровий фабричний

12,2

21,5

7,9

8,7

15,7

7,2

7,5

4,7

Соняшник

12,5

21,2

17,5

15,0

14,5

14,3

14,6

13,9

Картопля

98,6

98,8

97,4

96,7

97,0

96,8

97,8

97,8

Культури овочеві

83,1

89,3

88,1

85,7

88,3

86,1

86,1

85,9

80,6

83,4

80,9

81,5

Культури плодові та ягідні

Культури плодові та ягідні

81,8
88,2
83,6
81,6
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України

Відносно продукції тваринництва показники такі ж високі: 74% молока, 87% вовни та 98% меду
від загальної їх кількості у 2016 році було вироблено господарствами населення (табл. 2).
Зважаючи на кількість таких господарств населення та їх роль у забезпеченні населення
продукцією окремих видів продукції рослинництва та тваринництва, де-факто вони є повноправними
членами продовольчого ринку як виробники, а де-юре – визнані на ньому лише як споживачі продукції.
З’ясування сутності змісту та основних рис коротких ланцюгів постачання дозволить встановити
типи та форми залучення до даного процесу фермерських господарств та господарств населення в
Україні. Наразі ж користуємося результатами зарубіжних наукових досліджень та прикладів реалізації
вказаної схеми.
До недавнього часу на рівні ЄС не існувало спільного визначення коротких ланцюгів постачання
харчових продуктів. В наукових джерелах можна зустріти різні підходи до визначення сутності даної
категорії. Перш за все слід розділити поняття «місцеві харчові системи» та «короткі ланцюги
постачання харчових продуктів».
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Таблиця 2
Структура виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств в Україні, у % до
загального обсягу
Культури

2000р.

2005р.

2010р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

Сільськогосподарські підприємства
М’ясо (у забійній масі)

26,3

36,8

55,1

57,5

60,3

61,5

63,0

64,1

Молоко

29,0

18,8

19,7

22,3

22,5

23,8

25,1

26,1

Яйця

33,8

49,5

60,1

62,7

62,4

64,0

58,2

53,4

Вовна

38,6

21,7

16,9

14,9

13,4

14,6

13,8

12,8

6,8
3,4
2,3
2,0
у т. ч. фермерські господарства

1,8

1,5

1,4

1,5

Мед
М’ясо (у забійній масі)

0,5

0,9

2,3

2,5

2,7

2,4

2,3

2,4

Молоко

0,5

0,7

1,0

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

Яйця

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,6

Вовна

0,3

2,2

3,1

3,4

2,8

3,2

3,0

2,7

0,2
0,2
0,3
0,2
Господарства населення

0,2

0,2

0,2

0,2

М’ясо (у забійній масі)

73,7

63,2

44,9

42,5

39,7

38,5

37,0

35,9

Молоко

71,0

81,2

80,3

77,7

77,5

76,2

74,9

73,9

Яйця

66,2

50,5

39,9

37,3

37,6

36,0

41,8

46,6

Вовна

61,4

78,3

83,1

85,1

86,6

85,4

86,2

87,2

98,2

98,5

98,6

98,5

Мед

Мед

93,2
96,6
97,7
98,0
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України

Місцева харчова система (Local Food Systems) – це та, в якій продукти харчування
виробляються, обробляються та реалізуються у роздрібній торгівлі у межах певної географічної зони.
Прикладами місцевих продовольчих систем є: ринки фермерів, продаж безпосередньо у фермерських
господарствах, схеми державних закупівель. Продукти, які обмінюються в межах місцевих харчових
систем, простежуються до певного місця їх виробництва та мають відмінні якості або характеристики.
Переважно, це продукти, які спеціально не оброблялись та не перероблялись [4].
Складний характер сучасних харчових систем, навіть для зовні простих харчових продуктів,
ускладнює визначення «місцевої» їжі. Наприклад, місцеві курячі яйця можуть бути вироблені в
результаті використання корму, отриманого з місця за сотні кілометрів від місця їх виробництва. Для
продуктів, що піддаються обробітку чи переробці та складаються, у результаті, з різних інгредієнтів,
ситуація ще складніша: продукти можуть бути вирощені або вироблені в одному місці, перевезені в
інше місце для обробки чи переробки та упаковки, а потім повернуті назад для продажу. Таким чином,
вони можуть розглядатися як «місцеві» продукти в тому сенсі, що вони були вироблені і спожиті на
місці, але, можливо, вони подолали кілька сотень «продовольчих» кілометрів на етапах між ними.
Недобросовісні трейдери можуть скористатися цим, щоб зацікавити покупців місцевими продуктами
харчування.
Відтак, визначення місцевої харчової системи є доволі складним. Регламент (ЄС) № 807/2014
лише передбачає, що визначення місцевих ринків, які мають право на підтримку, регламентується у
програмах сільського розвитку країн. Як вже зазначалось, переважно місцеві системи часто
визначають за ознакою відстані між точкою виробництва та точкою продажу. Такий підхід також буде
правомірним щодо визнаної географічної зони, такої, як село, район, регіон. У доповіді про короткі
ланцюги поставок продуктів харчування і місцеві продовольчі системи [4] дано наступне визначення:
LFS – це система виробництва та споживання, в якій продукти виробляються, переробляються і
реалізуються у роздрібній мережі в межах певної географічної області (приблизно в радіусі від 20 до
100 км).
Питання про те, де закінчується межа «місцевості» і починається інший рівень, є суб’єктивним і
залежить від контексту місцевої території: щільність населення, доступність продукції, міське чи
сільське поселення. Наприклад, супермаркети, що працюють на національному та міжнародному
рівнях, часто описують цілий регіон або навіть країну як «місцеве» джерело. Термін «місцевий» також
може стосуватися близькості відносин між виробниками та споживачами на основі взаємної довіри та
співпраці.
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Вільна енциклопедія ВікіпедіЯ дає таке визначення [5]: «короткі ланцюги харчових продуктів
(Short Food Supply Chains) – це широкий спектр конфігурацій виробництва, розподілу та споживання
продуктів харчування, таких, як фермерські ринки, фермерські магазини, сільське господарство, що
підтримують громади, групи солідарності. У більш загальному розумінні, ланцюг постачання
продовольства можна визначити як «короткий», коли для нього характерні короткі відстані або
наявність незначної кількості посередників між виробниками та споживачами».
Спочатку короткі ланцюги постачання (SFSC) були визначені як «стійкість» фермерів до
модернізації харчової системи, що характеризується розвитком ланцюгів постачання на основі
міжміської торгівлі [6]. Стійкість полягає у тому, що, продаючи безпосередньо споживачам, фермери
обходять посередників і, таким чином, можуть розробляти автономні маркетингові стратегії на основі
диференціації. Ці стратегії дають фермерам можливість зберігати більшу частку доданої вартості на
фермі та в місцевій економіці. З огляду на ці характеристики, короткі ланцюги постачання харчових
продуктів все більше враховуються сільською та продовольчою політикою як дієві зміни в системі
харчування та інструментом політики розвитку сільських районів [7].
Марсден Т. та ін. [8] стверджують, що короткі ланцюги постачання мають здатність
«ресоціалізовувати» або «перепроектовувати» продовольство, тим самим дозволяючи споживачам
приймати рішення про вартість продуктів харчування. При цьому вживання продуктів визначається
місцем або навіть конкретною фермою, де вони виробляються. Разом з тим, автори зазначають, що
визначальним критерієм відповідності продукції коротким ланцюгам постачання є інформація про
продукцію, а не відстань, на яку продукція перевозиться для реалізації або її обробки. При цьому
інформація може бути як передана особисто в місці продажу продукції, так і бути надрукованою на
упаковці. Така інформація дозволяє споживачеві достовірно встановлювати зв’язки та асоціації з
місцем виробництва, а потенційно – цінностями залучених людей та методів виробництва.
Теоретично, диференціація продукції таким чином дозволяє, у принципі, споживачам визначати
преміальну ціну, якщо надана інформація вважається ними цінною.
В будь-якому разі, визначальною ознакою коротких ланцюгів постачання є те, що вони мають
високу цінність для своїх учасників. Прямі стосунки між виробником і споживачем передбачають
побудову знань про якість продукту, його походження та виробництво, цінність для споживача, самого
виробника та споживача, а не лише обміну продуктом. Однак фактичне значення системи
відрізняється у межах різних соціальних груп інституційними параметрами та регіональними
контекстами. Загалом, цінність коротких ланцюгів постачання полягає у можливості відтворення
автентичності у виробництві та споживанні.
Зараз короткі ланцюги постачання чітко визнані ЄС як сфера, яку слід підтримувати в рамках
політики ЄС щодо розвитку сільських територій, а тому охоплюються визначенням у статті 2
Регламенту (ЄС) № 1305/2013 про підтримку розвитку сільських територій Європейським
Сільськогосподарським фондом розвитку сільських районів (ЄСФСР), який набрав чинності з
реформованою Спільною сільськогосподарською політикою на 2014-2020 роки: короткий ланцюг
постачання продуктів харчування означає «ланцюг постачання, що включає обмежену кількість
економічних операторів, що прагнуть до співпраці, місцевого економічного розвитку та тісних
географічних та соціальних відносин між виробниками, переробниками та споживачами». Це
визначення доповнюється статтею 11 Європейської Комісії делегованого Розпорядженням (ЄС)
№ 807/2014 Положення сільського розвитку, яка передбачає, що «підтримка створення і розвиток
коротких ланцюгів поставок ... поширюється тільки на ланцюги поставок, в яких задіяно не більше
одного посередника між фермером і споживачем». У Франції короткі ланцюги постачання були
офіційно визначені Міністерством сільського господарства Франції як маркетинговий режим, що
включає прямий продаж продуктів від виробника до споживача, або непрямий продаж з залученням
не більше одного посередника.
Виходячи з проведених досліджень, цілком достовірним видається факт, що основними
критеріями, необхідними для визначення коротких ланцюгів постачання, є фізична, соціальна та
економічна близькість: для коротких ланцюгів постачання усі ці відстані зменшуються в порівнянні з
традиційними харчовими ланцюгами. Як видно з попередніх досліджень, короткі ланцюги постачання
часто поєднуються з іншими поняттями, такими, як :«місцева їжа», «альтернативні харчові ланцюжки»,
«місцеві харчові системи», «прямі продажі» тощо. Проте це різні поняття. Наприклад, короткий ланцюг
може бути необхідною умовою для виявлення багатьох таких типів, але він не обов’язково буде таким.
Отже, існує необхідність визначити критерії, що дозволяють розмежувати концепцію коротких
ланцюгів постачання.
Фізична відстань – це відстань перевезень або пробігу у кілометрах товару від місця
виробництва до пункту продажу. Деякі науковці пропонують розширити цю відстань до відстані між
місцем виробництва необхідних ресурсів (наприклад, пестицидів, кормів для тварин). Деякі ініціативи
SFSC встановили точні відстані (або радіуси) або територіальні межі як критерій, щоб претендувати
на право визначатись як короткі ланцюги постачання. Проте через регіональну та культурну
різноманітність харчових систем не існує універсального визначення, яке б визначило оптимальну
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фізичну відстань коротких ланцюгів постачання. Тому на практиці метричні та фізичні інтерпретації
кордонів різняться. Тим не менше, географічна близькість і місце розташування виробника та
споживача у системі коротких ланцюгів постачання сприймаються, в першу чергу, як щось, що є
порівняно близьким фізично та/або розташоване і вирощене в певному регіоні або місцевості.
Соціальна відстань (близькість) у формальному вираженні встановлюється через кількість
посередників між виробником і споживачем. У коротких ланцюгах постачання це число дорівнює нулю
або одиниці, максимально – не більше двох посередників; в останньому випадку збільшення
посередників пов’язано з неможливістю інакше з’єднати виробників та споживачів, а не навпаки.
Важливо підкреслити, що соціальна близькість передбачає здатність ланцюга створити канал
комунікації між виробниками та споживачами, що дає виробникам можливість контролювати
інформацію, надану кінцевим споживачам, і отримувати від них відгуки стосовно не тільки кількості
продукції, але й її якості, практики ведення сільського господарства, а також етичних, екологічних та
соціальних цінностей процесу виробництва та реалізації. Тоді споживач може створювати зв’язки з
суспільством і місцевістю, де відбувається виробництво продукції. Відтак, крім кількості посередників,
дуже важливо враховувати якісний характер взаємовідносин, тому необхідна інформація про продукт
повинна надходити як споживачеві, так і виробнику стосовно задоволеності останнього та його
очікувань.
Зниження кількості посередників між виробництвом та споживанням також є широко поширеною
стратегією розповсюдження великих комерційних продуктів у контексті глобалізації. Однак, ця
стратегія не гарантує, що виробники та споживачі налагоджують більш прямі контакти та більш близькі
відносини, а також не пропонують кращі ціни для будь-кого з них. Тому, інтегруючи роздрібні та оптові
функції та встановлюючи контакти як з виробником, так і зі споживачем, великі комерційні компанії
консолідують свою стратегічну потужність, але ні виробник, ні споживач не отримують від цього
жодних переваг.
З іншого боку, може існувати певна кількість обслуговуючих кооперативів, які продають свої
товари кінцевим споживачам через кооперативні магазини. Враховуючи кількість посередників, така
схема не може бути визнана як короткий ланцюг постачання продовольства, але вона задовольняє
основним критеріям соціальної близькості. Тому, хоча число посередників і є важливими у визначенні
коротких ланцюгів постачання, даний критерій не повинен бути визначальним.
Пряма взаємодія між виробниками та споживачами призводить до більш нематеріальних
аспектів соціальної близькості, таких як: взаємне пізнання та повага один до одного; довіра;
солідарність та компроміс між виробником і споживачем; визнання якісних характеристик харчового
продукту та умов етики; зв’язку з традиціями та ідентичностями; колективної участі громадськості у
місцевій харчовій системі; інтенсивності та спрямованості інформаційних потоків між учасниками
ланцюга постачання.
Економічна близькість передбачає, що в процесі купівлі-продажу продукції відбуваються ринкові
обміни і гроші циркулюють у межах громади чи певної місцевості (належать і регулюються на
місцевому рівні, прозорі та простежуються) [5]. Але слід розуміти, що економічну близькість може
забезпечити лише соціальна та фізична, які дають можливість встановити справедливу ціну без
посередника на конкретній території.
У багатьох випадках короткі ланцюги постачання збільшують можливість споживача робити
обґрунтований вибір і забезпечити харчовий суверенітет. Короткі ланцюги постачання дозволяють
споживачам та виробникам відкривати ширші формати взаємовідносин, ніж ті, що суворо
обмежуються практикою виробництва-розподілу-споживання продуктів харчування та об’єднуватися
разом у нових формах громадських харчових мереж [9].
Зменшені відстані мають наслідки для організації ланцюгів продовольчого забезпечення.
Розвинена взаємозалежність і довіра між виробниками та споживачами часто заміняють або
зменшують потребу в офіційному підтвердженні певних якостей, що виникають у формах сертифікатів
та етикетки [10]. Однак такий підхід може зробити систему короткого ланцюгу постачань уразливою
для зловживань та обману. Таким чином, з одного боку будемо мати економічні вигоди, а з іншого –
незадоволених споживачів. Проте, слід розуміти, що такий підхід може спрацювати лише обмежений
період часу, тому навряд чи є перспективним для виробників продукції, які, за визначенням,
проживають в конкретній місцевості.
Слід відзначити, що короткі ланцюги постачання представляють собою альтернативний тип
управління та організації харчових ланцюгів. Організація таких ланцюгів за принципом «знизу догори»
дозволяє їх ініціаторам, які часто є пасивними та підпорядкованими учасникам в традиційних
глобальних ланцюгах, стати впливовими та активними суб’єктами – власниками побудованих
ланцюгів, – які ними керують та контролюють їх діяльність. Місцева громада, в свою чергу, слідкує за
використанням місцевих територіальних ресурсів та необхідними внесками у розвиток території.
Усі зазначені критерії в тій, чи інші мірі відображено у визначеннях коротких ланцюгів постачання
(табл. 3).
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Таблиця 3
Визначення категорії «короткий ланцюг постачання» через критерії фізичної та соціальної
відстані
Автор
Слоуфуд
food)

Визначення
(slow

Міністерство
сільського
господарства,
продовольства
та
лісового
господарства
Франції
Європейська
мережа розвитку
сільської
місцевості

Короткий ланцюг постачання продуктів харчування створюється, коли
виробники та кінцеві споживачі розуміють, що вони поділяють ті ж самі
цілі, які можуть бути досягнуті шляхом створення нових можливостей,
що зміцнюють місцеві харчові мережі. Це альтернативна стратегія, яка
дає змогу виробникам відновити активну роль у харчовій системі,
оскільки
вона
зосереджена
на
місцевому
виробництві
–
децентралізованих регіональних харчових системах, які мінімізують
кількість задіяних етапів та відстань, «пройдених» їжею
Комерціалізація сільськогосподарської продукції шляхом прямого
продажу або непрямого продажу, коли задіяний лише один посередник

«... визначення місцевих харчових мереж та коротких ланцюгів
постачання зосереджено не тільки на відстані між виробництвом та
реалізацією товару, але також і кількістю ланок в ланцюгу харчування з
метою максимально зменшити їх – найкоротший варіант – через прямі
продажі від виробника. Іншими словами, короткий ланцюг постачання
означає зменшення кількості посередників, які необхідні для доставки
кінцевого продукту споживачеві»
Джерело: складено за даними [11; 12; 13]

Критерії
визначення
Управління,
економічна
близькість,
кількість
посередників,
фізична
відстань
Кількість
посередників

Кількість
посередників та
фізична
відстань

Отже, в цілому можемо визначити три визначальні критерії категорії «короткий ланцюг
постачання»: географічна (або фізична), соціальна та економічна близькість (рис. 1).

Рис. 1. Визначальні критерії категорії «короткий ланцюг постачання»
Джерело: розроблено автором

Відносно критеріїв, що визначають короткі ланцюги постачання, є дві причини необхідності
зменшення кількості посередників: по-перше, забезпечення економічної близькості, коли безпосередні
вигоди отримує виробник продукції та громада місцевості; по-друге, забезпечення соціальної
близькості, коли стає можливим безпосереднє спілкування споживача та виробника, основною
задачею якого є встановлення достовірної інформації про продукцію, технологію виробництва і т. ін.
Отже, забезпечення соціальної близькості неможливе без всебічної поінформованості
виробників та споживачів і втрачає свою цінність. Обмін інформацією включає в себе деталі про
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походження, спосіб виробництва та якість продукту, а також про ідентичність продукції, цінності ознаки
та характеристики як для виробника, так і для споживача. В цілому прямі комунікаційні зв’язки між
виробником та споживачем дають можливість:
1) повторного спілкування, що дозволяє споживачам оцінювати відносну бажаність продуктів
на основі власних знань, культури, досвіду або вподобань;
2) налагодження таких відносин між виробником та споживачами, які дають можливість
отримати повну інформацію про рівень продовольчого забезпечення;
3) розвивати нові види попиту та пропозиції з новими критеріями, які забезпечують рівноважну
ціну на продукцію відповідної якості;
4) покращення іміджу ферми та території як джерела якісної їжі.
Зважаючи на вищезазначене, можемо відмітити, що в Україні існують передумови для
ефективного розвитку коротких ланцюгів постачання (рис. 2).

Рис. 2. Передумови розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні
Джерело: розроблено автором
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Причому, на відміну від країн ЄС, Україна має об’єктивні обставини, які визначаються
специфікою розвитку сільських територій в країні, що практично визначають короткі ланцюги
постачання як найбільш перспективні у забезпеченні продовольчої безпеки на регіональному рівні,
рівні домогосподарства та індивідуума, оскільки задовольняють основним критеріям зазначених
рівнів.
Висновки з проведеного дослідження. У результаті дослідження здійснено критичний аналіз
підходів науковців до визначення сутності поняття «короткі ланцюги постачання». Встановлено
основні критерії, необхідні для визначення коротких ланцюгів постачання: географічна (фізично
близька і вимірюється як відстань між виробниками та споживачами), соціальна (відсутність
посередників або мала їх кількість, довірчі відносинами між виробником і споживачем, які знають один
одного та продукт, солідарність між виробниками та споживачами, залучення до місцевої системи
харчування, зв’язок з місцевими традиціями харчування) та економічна (гроші циркулюють у межах
громади чи певної місцевості) близькість.
Визначено передумови розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні через призму
особливостей: розвитку сільських територій; потреб споживачів, виробників та громади.
Подальші дослідження слід зосередити на визначенні стратегій розвитку коротких ланцюгів
постачання в Україні.
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Бабич М.М. СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
Мета. Встановлення сутності та визначення передумови розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення формування
системи продовольчого забезпечення; сучасна економічна теорія, яка визначає цілі та закономірності стійкого
розвитку світу та України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення продовольчої
безпеки, державного управління та законодавчого врегулювання даної проблеми. Методологічну основу
дослідження складають загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. У процесі дослідження
використовувались такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (формування теоретичних
узагальнень і висновків); монографічний (вивчення наукових праць з проблем формування коротких ланцюгів
постачання); термінологічного аналізу і операціоналізації понять (дослідження концептуальних підходів до
тлумачення поняття «короткі ланцюги постачання», визначення визначальних ознак коротких ланцюгів
постачання та відповідних їм рис); прямого аналізу та синтезу (систематизація законодавчих ініціатив країнчленів ЄС з досліджуваної проблеми).
Результати. Здійснено критичний аналіз підходів науковців до визначення сутності поняття «короткі
ланцюги постачання». Встановлено, що географічна близькість визначається як фізично близька і вимірюється як
відстань між виробниками та споживачами; соціальна близькість означає відсутність посередників або мала їх
кількість, довірчі відносинами між виробником і споживачем, які знають один одного та продукт, солідарність між
виробниками та споживачами, залучення до місцевої системи харчування, зв’язок з місцевими традиціями
харчування; економічна близькість означає, що гроші циркулюють у межах громади чи певної місцевості.
Наукова новизна. Набули подальшого розвитку дослідження основних критеріїв, необхідних для
визначення коротких ланцюгів постачання: географічна (фізично близька і вимірюється як відстань між
виробниками та споживачами), соціальна (відсутність посередників або мала їх кількість, довірчі відносинами між
виробником і споживачем, які знають один одного та продукт, солідарність між виробниками та споживачами,
залучення до місцевої системи харчування, зв’язок з місцевими традиціями харчування) та економічна (гроші
циркулюють у межах громади чи певної місцевості) близькість.
Вперше обґрунтовано передумови розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні через призму
особливостей розвитку сільських територій, потреб споживачів, виробників та громади.
Практична значущість. Розвиток різних форм та типів коротких ланцюгів постачання дозволяє вирішити
завдання поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий позитивний вплив для формування
моделі сталого розвитку сільських територій. Основні положення та висновки, сформульовані в роботі, можуть
бути використаними при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, розробці лекцій та
практичних занять з питань формування коротких ланцюгів постачання, що є складовою регіонального
управління та місцевого самоврядування.
Ключові слова: короткі ланцюги постачання, виробник, споживач, громада, сільська територія,
географічна близькість, соціальна близькість, економічна близькість.
Babych M.M. ESSENCE AND PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SHORT SUPPLY CHAINS IN
UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to establish the essence and determine the preconditions for the development
of short supply chains in Ukraine.
Methodology of research. The theoretical basis of the research is the fundamental provisions of the formation of
the food supply system; modern economic theory, which defines the goals and patterns of sustainable development of
the world and Ukraine; scientific works of domestic and foreign scientists on issues of food security, public administration
and legislative regulation of this problem.
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The methodological basis of the research consists of general scientific and specific methods of scientific
knowledge. In the process of research, the following methods of economic research are used: abstract and logical (the
formation of theoretical generalizations and conclusions); monographic (study of scientific works on the problems of
formation of short supply chains); terminological analysis and operationalization of concepts (study of conceptual
approaches to the interpretation of the concept of “short supply chains”, definition of defining characteristics of short
supply chains and their corresponding rice); direct analysis and synthesis (systematization of legislative initiatives of EU
member states on the problem under investigation).
Findings. A critical analysis of the approaches of scientists to the definition of the concept of “short supply chain”
is carried out. It is established that geographical proximity is defined as physically close and measured as the distance
between producers and consumers; social closeness means the absence of intermediaries or their small number, the
trust between producer and consumer, who know each other and the product, solidarity between producers and
consumers, involvement in the local food system, connection with local food traditions; economic closeness means that
money circulates within a community or a certain locality.
Originality. Further development of the study of the basic criteria necessary for the determination of short supply
chains has been further developed: geographic (physically close and measured as the distance between producers and
consumers), social (the lack of intermediaries or their small number, the trust relationship between the producer and the
consumer who know each other and the product, solidarity between producers and consumers, involvement in the local
food system, the connection with local food traditions) and economic (money circulates within community or a certain
locality) closeness.
The preconditions for the development of short supply chains in Ukraine have been substantiated for the first time
in the context of the peculiarities of the development of rural areas, the needs of consumers, producers and the
community.
Practical value. The development of various forms and types of short supply chains allows us to solve the
problem of improving nutrition at the local level and gain additional positive influence on the formation of a model of
sustainable development of rural areas. The main provisions and conclusions formulated in the work can be used in the
preparation of textbooks, manuals, methodological materials, the development of lectures and practical classes on the
formation of short supply chains, which is an integral part of the regional administration and local government.
Key words: short supply chains, producer, consumer, community, rural area, geographical proximity, social
proximity, economic proximity.
Бабич Н.Н. СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОРОТКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В УКРАИНЕ
Цель. Установление сущности и определения предпосылки развития коротких цепей поставок в Украину.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются фундаментальные положения
формирования системы продовольственного обеспечения, современная экономическая теория, которая
определяет цели и закономерности устойчивого развития мира и Украины, научные труды отечественных и
зарубежных ученых по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, государственного управления и
законодательного урегулирования данной проблемы. Методологическую основу исследования составляют
общенаучные и специфические методы научного познания. В процессе исследования использовались такие
методы экономических исследований: абстрактно-логический (формирование теоретических обобщений и
выводов); монографический (изучение научных трудов по проблемам формирования коротких цепей поставок)
терминологического анализа и операционализации понятий (исследование концептуальных подходов к
толкованию понятия «короткие цепи поставок», определение главных признаков коротких цепей поставок и
соответствующих им характеристик); прямого анализа и синтеза (систематизация законодательных инициатив
стран-членов ЕС по исследуемой проблеме).
Результаты. Осуществлен критический анализ подходов ученых к определению сущности понятия
«короткие цепи поставок». Установлено, что географическая близость определяется как физическая близость и
измеряется как расстояние между производителями и потребителями; социальная близость означает отсутствие
посредников или малое их количество, доверительные отношениями между производителем и потребителем,
которые знают друг друга и продукт, солидарность между производителями и потребителями, привлечение к
местной системе питания, связь с местными традициями питания; экономическая близость означает, что деньги
циркулируют в пределах общины или определенной местности.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие исследование основных критериев, необходимых для
определения коротких цепей поставок: географическая (физически близкая и измеряется как расстояние между
производителями и потребителями), социальная (отсутствие посредников или малое их количество,
доверительные отношениями между производителем и потребителем, которые знают друг друга и продукт,
солидарность между производителями и потребителями, привлечение к местной системе питания, связь с
местными традициями питания) и экономическая (деньги циркулируют в пределах общины или определенной
местности) близость.
Впервые обоснованы предпосылки развития коротких цепей поставок в Украину через призму
особенностей развития сельских территорий, потребностей потребителей, производителей и общества.
Практическая значимость. Развитие различных форм и типов коротких цепей поставок позволяет решить
задачу улучшения питания на местном уровне и получить дополнительный положительное влияние на
формирование модели устойчивого развития сельских территорий. Основные положения и выводы,
сформулированные в работе, могут быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий,
методических материалов, разработке лекций и практических занятий по вопросам формирования коротких
цепей поставок, которые являются составной регионального управления и местного самоуправления.
Ключевые слова: короткие цепи поставки, производитель, потребитель, община, сельская территория,
географическая близость, социальная близость, экономическая близость.

50

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.341.424:631.11
Волощук Ю.О.,
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки,
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Подільський державний аграрно-технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Стратегії розвитку окремих галузей та країни загалом отримали
поштовх базуючись на неоіндустріалізації як умові ефективного розвитку. В зв’язку з кризовими
явищами в світовій економіці новий шлях розвитку потребував врахування різних проблем від рівня
зайнятості до процесів деіндустріалізації при умові глобалізації та розширення впливу
транснаціональних корпорацій на економіку.
Для України наразі важливою є проблема переходу до нових технологічних укладів та зростання
економіки країни з огляду на неоіндустріальну модернізацію галузей. Це дасть можливість змінити
сировинну спрямованість експорту, зменшити та, в кінцевому результаті, нейтралізувати технологічну
відсталість національної економіки та сформувати конкурентоспроможну країну у світовій економіці.
Тож актуальною вважаємо розробку концептуальних засад неоіндустріалізації України з урахуванням
наукових досліджень у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних вчених, які займаються
проблемами дослідження неоіндустріальних процесів, варто виділити праці Дж. Ріфкіна [1], П. Марша
[2], К. Андерсона [3] та ін. Різні аспекти індустріалізації, постіндустріалізації, неоіндустріалізації
розглядають в своїх дослідженнях такі вчені, як: О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська [4],
А. Задоя [5], Є. Котов, В. Ляшенко [6], Е. Прушківська [7; 8], В. Геєць [9], А. Чухно тощо. Проте
залишаються невирішеними проблеми в частині узагальнення та систематизації концептуальних
основ неоіндустріалізації економіки країни через забезпечення зростання інтенсивності розвитку і
реалізації інноваційних процесів та інтелектуального капіталувраховувати практичний регіональний,
галузевий та світовий досвід використання нового індустріального розвитку економіки.
Постановка завдання. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування концептуальних
засад процесів неоіндустріалізації в Україні. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:
визначення необхідності створення і впровадження інновацій, трансформації підприємств та
неоіндустріалізації розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «індустріалізація», на якому базуються
дослідження переходу до нових технологічних укладів розглядається, в основному, як процес розвитку
промисловості, що є причиною структурних зрушень в економіці.
Вчені виділяють такі історичні основні етапи індустріалізації: процес витіснення ручної праці,
заснованої на використанні енергії людини та тварин, фабрично-заводським на основі роботи машин –
так званий промисловий переворот та процес розвитку промисловості на основі використання парової
тяги, електричної енергії тощо – епоха індустріалізації. Характерними ознаками таких процесів були
зростання рівня зайнятості населення в промисловості в порівнянні з сільськогосподарським
виробництвом, розвиток та постійне вдосконалення засобів виробництва і, відповідно, збільшення
частки промислової продукції.
В основному дослідники процесів індустріалізації наголошують на процесах переходу від
традиційного аграрного виробництва до розвитку важкої промисловості, проте слід наголосити, що
процес індустріалізації перш за все транслює впровадження сучасних технологій в усі галузі
економіки, техніко-економічну реконструкцію усього господарства в інтересах ефективного розвитку.
Індустріалізація є процесом, що постійно розвивається за умов глобалізації. Історики
визначають кілька шляхів реалізації такого процесу, в першу чергу класичний – як процес розвитку, що
набув поширення в розвинених країнах, соціалістичний – що проходив з викривленнями і значно
різнився від класичного шляху та уповільнений – шлях, який проходили колишні колонії розвинутих
європейських країн.
Отже, індустріалізація забезпечує досягнення вищого рівня розвитку продуктивних сил,
стимулює процес підвищення ефективності виробництва, стимулює процеси кооперації,
вдосконалення існуючої техніко-технологічної бази тощо.
Новий поштовх в дослідженнях щодо розвитку суспільства та економіки на основі розвитку нових
технологій починається з 2010 р., з курсу розвинутих країн США, країн Європи на неоіндустріалізацію переходу до нового типу індустріалізації, заснованого на інноваційних технологіях 5-6 укладу,
роботизації, нанотехнологіях, розвитку штучного інтелекту та індивідуалізації виробництва. Такий
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розвиток базується і на принципах сталого розвитку, з врахуванням екологічної складової та розвитку
особистості, як основного ресурсу будь-якого цивілізованого суспільства.
У власних дослідженнях В. М. Геєць та група вчених зауважують, що неоіндустріалізація
передбачає диверсифікацію економіки та перехід на інноваційний шлях розвитку. Головним змістом
такої модернізації стає мобілізація всіх джерел підвищення ефективності, інтеграція індустріального і
постіндустріального укладів, формування національної інноваційної системи та її включення у
розширене відтворення [9].
Воробйов Е. М. та Демченко Т. І. визначають неоіндустріалізацію як процес, що є проміжним
етапом до «розумної економіки» на новій інноваційній основі, що передбачає інтелектуалізацію,
комп’ютеризацію, інформатизацію, а також перехід до постіндустріальних технологій [10, с. 79].
Для модернізації економіки України на засадах неоіндустріалізації базовими галузями мають
стати високотехнологічні галузі, такі як авіаційна та космічна, ІТ-індустрія, хімічна промисловість,
фармацевтика, виробництво засобів зв’язку. Розвиток саме цих галузей зробить можливим рух до
постіндустріального суспільства, дасть можливість підвищити продуктивність праці, скоротити
споживання ресурсів, дозволить покращити екологічний стан навколишнього середовища [8, с. 196].
Основними елементами нової індустріальної політики країн ЄС є:
– фінансова підтримка та стимулювання експорту;
– сприяння інвестиціям;
– стимулювання інноваційно-технологічного розвитку;
– полегшення доступу до фінансових ресурсів для бізнесу, особливо малого та середнього;
– підтримка промислового розвитку регіонів;
– активність фінансового сектора у пропозиції послуг для підприємств;
– постійне удосконалення адміністративного регулювання відповідно до потреб підприємств;
– сприяння налагодженню міжнародного співробітництва [11].
Проблемою України є низька конкурентоспроможність як продукції, так і підприємств, галузей,
економіки загалом, більшість технологій є несумісними з технологіями розвинутих країн, ускладнені
умови для залучення інвестицій та інноваційної діяльності.
Розвиток будь-якої галузі України в сучасних реаліях стає неможливим без присутності
залучених інвестицій. І серед всіх галузей економіки країни першими мають шанс залучити іноземних
інвесторів фармацевтична галузь, аграрний сектор, медицина, ІТ-сектор, транспорт та зв’язок. Однак
необхідно зробити прозорим процес залучення інвестицій, гарантувати інвестору безпеку та захист,
створити вільні умови для бізнесу, подолати корупцію в суспільстві.
Окрім цього, процес переходу до неоіндустріалізації вимагає перебудови ідеології та стратегічно
правильного державного регулювання, підтримки вітчизняного бізнесу, інтеграції науки і виробництва,
впровадження інноваційних технологій в усі галузі і сфери життя.
Потрібно переорієнтовувати економіку України на інноваційний розвиток всіх галузей в
сукупності, підтримувати пріоритетні сектори; сприяти прозорому та чесному веденню бізнесу;
сформувати механізм провайдингу та комерціалізації інновацій; реформувати з огляду на світові
тенденції, потреби роботодавців систему освіти всіх рівнів; вдосконалити інституційну структуру
забезпечення розвитку держави через розробку економічних і технологічних важелів, що дозволить
підвищити рівень конкурентоспроможності країни.
Необхідно обрати вірний шлях переходу виробництва на нові технології, правильну стратегію та
орієнтири. Визначально важливе значення має швидкість переходу всіх основних економічних ланок
до вимог нового технологічного укладу. Важливим є система інституцій держави та регіонів, і
підприємства – лідери ринку. Слід використати можливість скоротити час на фундаментальних
дослідженнях, використати набуті знання розвинутих країн для розвитку власної технічної та
технологічної бази [12, с. 105].
Примаков Є. М. зазначає, що нова індустріалізація повинна бути орієнтована на:

– диверсифікацію структури економіки з орієнтацією на підвищення в ній частки обробної
промисловості;
– підготовку трудових ресурсів з відповідними компетенціями та компетентностями, в тому числі
і за новими спеціальностями;
– фінансове забезпечення всіх процесів нової індустріалізації (доступні кредити, пільги та ін.);
– інтеграцію науки і виробництва, особливо вузівських розробок та їх впровадження

у

виробництво;

– дифузію нових розробок і технологій в усі галузі економіки;
– використання всіх інноваційних можливостей - як власних, так і отриманих за рахунок імпорту

високих технологій [13, с. 82].
Неоіндустріалізація повинна стати для України основою для стратегічної перебудови держави,
бізнесу через забезпечення соціально-економічних інтересів суспільства. Вдосконалення
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технологічного рівня галузей економіки дозволить зміцнити державну безпеку у всіх проявах;
поглибити процеси економічної інтеграції у світовому, міжнародному, міжгалузевому,
міжрегіональному форматах; раціоналізувати споживання ресурсів через впровадження екологічних
технологій, споживання відновлювальної енергії тощо; сформувати політику тісного взаємовигідного
співробітництва бізнесу, держави та суспільства у процесах стратегічного розвитку; вдосконалення
людського капіталу країни через модернізацію освіти, професійне вдосконалення, забезпечення
високого рівня життя.
Формуючи концептуальні засади неоіндустріалізації можна визначити пріоритетні стратегічні
завдання для створення основи подальшій модернізації економіки країни.
Вважаємо, що в першу чергу необхідне створення основ для впровадження неоіндустріального
курсу, формуючи в першу чергу, інституційну та організаційну складові, інформаційну підтримку,
комунікації, далі ресурсну та інноваційну й технічно-технологічну складову. Пріоритетом тут повинні
стати розвиток людського капіталу через всебічну підтримку науки та освіти, залучення передового
зарубіжного досвіду проте з огляду на традиції та ментальність нашої країни, загальнодержавна
підтримка інноваційної діяльності.
Це дозволить визначити пріоритетні галузі та сектори для подальшої розбудови, перейти до
процесів реіндустріалізації всіх секторів економіки, і в першу чергу промисловості та агросектору як
основи економіки країни через оновлення основного капіталу підприємств, підвищення рівня
ефективності виробництва, диверсифікацію виробництва, створення ефективної виробничої
інфраструктури, переорієнтацію на нові ринки збуту продукції, збільшення мобільності, розвиток
фінансових механізмів залучення інветистиційних ресурсів для курсу на неоіндустріалізацію тощо.
Далі на основі попередніх етапів реалізуються суспільно узгоджені сценарії повномасштабного
неоіндустріального розвитку економіки України на основі нових технологій та розвитку людського
потенціалу.
Індикаторами досягнення поставленої мети можна назвати такі фактори:
– стабілізація та подальше зростання показників рівня життя населення, підвищення рівня та
якості забезпечення основних прав та потреб населення;
– значне зростання фінансування освіти та науки в країні, проведення відповідних реформ з
врахуванням потреб ринку праці та світового досвіду;
– реальний розвиток та впровадження екологічних програм охорони та відновлення
навколишнього середовища;
– позитивна динаміка рівня ефективності роботи всіх основних галузей;
– впровадження працюючих державних програм розвитку та впровадження інновацій (пільги,
цільові програми тощо);
– збільшення частки продукції переробних галузей в загальному обсязі виробництва;
– забезпечення приросту індексів продукції на рівні 3-5%;
– позитивна динаміка інвестування в країні;
– підвищення рівня інноваційної активності;
– зростання рівня використання нових відновлювальних енергоресурсів;
– загальна позитивна динаміка зростання рівня конкурентоспроможності української економіки
та рівня в рейтингу інноваційності;
– нові позиції на світовому ринку високотехнічної та наукоємної продукції;
– підвищення позиції країни в світовому рейтингу економічного розвитку тощо.
Враховуючи специфічну економічну ситуацію національної економіки, до основних цілей
неоіндустріалізації включаємо:
1) на макрорівні:
– підвищення ролі промисловості у ефективності національної економіки та зростання рівня її
ефективності;
– збільшення частки наукоємного та високотехнологічного виробництва;
– скорочення споживання невідновлювальних ресурсів, перехід на екологічно чисті види енергії
та ресурсів;
– оптимізація співвідношення виробництв продукції основних промислових груп;
– зростання частки інноваційної в загальних обсягах реалізованої продукції;
– підвищення рівня наукоємності виробництва;
– зміни обсягів та структури експорту високотехнологічних та інноваційних видів продукції;
– приріст високотехнологічних робочих місць;
– формування ринку праці відповідно до нових вимог та потреб роботодавців та ринку;
2) на мезорівні:
– зростання частки продукції, виробленої з використанням інноваційних технологій;
– поліпшення технологічних характеристик виробництва;
– вдосконалення організаційно-економічних та інституційних умов здійснення міжгалузевих
зв’язків;
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– створення локальних коопераційно-інтеграційних утворень кластерного типу як одного з
чинників розвитку територій та об’єднаних громад;
– забезпечення нової якості логістичної, збутової, науково-інноваційної та бізнес-інфраструктури;
3) на мікрорівні:
– позитивна динаміка наукоємності виробництва та інноваційної активності;
– підвищення рівня якості освіти;
– зростання фінансування НДДКР;
– підвищення рівня диверсифікації виробництва;
– зміцнення позицій на ринках, які розвиваються;
– участь в ефективних «ланцюжках створення вартості» на національному, регіональному,
глобальному рівні.
Висновки з проведеного дослідження. Неоіндустріалізація повинна забезпечити збільшення
інтенсивності розвитку та реалізації інноваційних процесів, підвищити швидкість розповсюдження
інновацій як ключових чинників підвищення конкурентоспроможності та забезпечити перехід до
економіки знань, розвитку інтелектуального капіталу суспільства.
Неоіндустріальне суспільство представляє собою економіку знань, тобто економіку, де знання
відіграють домінуючу роль в розвитку. Оскільки основним елементом економіки знань є наукомісткі
університети, що генерують максимальні макроекономічні ефекти у сферах глобальної
конкурентоспроможності, якості продукції та системної трансформації сфери освіти, пропонуємо
розглядати неоіндустріалізацію на мезо-, макро- і мікрорівнях, що дасть змогу що дасть змогу
враховувати практичний регіональний, галузевий та світовий досвід використання нового
індустріального розвитку економіки.
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Волощук Ю.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета. Теоретико-методологічне обґрунтування концептуальних засад процесів неоіндустріалізації в Україні
з визначенням необхідності створення і впровадження інновацій, трансформації підприємств та
неоіндустріалізації розвитку економіки.
Методика дослідження. Для виконання завдань дослідження та досягнення поставленої мети
використано діалектичний метод наукового пізнання, системний і логічний підходи визначення зрушень у
економіці країни. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: порівняння – при розгляді цілей та
індикаторів неоіндустріалізації; абстрактно-логічний – при формуванні висновків і пропозицій.
Результати. Визначено, що індустріалізація забезпечує досягнення вищого рівня розвитку продуктивних
сил, стимулює процес підвищення ефективності виробництва, стимулює процеси кооперації, вдосконалення
існуючої техніко-технологічної бази тощо. Встановлено, що потрібно переорієнтовувати економіку України на
інноваційний розвиток всіх галузей в сукупності, підтримувати пріоритетні сектори; сприяти прозорому та чесному
веденню бізнесу; сформувати механізм провайдингу та комерціалізації інновацій; реформувати з огляду на
світові тенденції, потреби роботодавців систему освіти всіх рівнів; вдосконалити інституційну структуру
забезпечення розвитку держави через розробку економічних і технологічних важелів, що дозволить підвищити
рівень конкурентоспроможності країни. Доведено, що неоіндустріальне суспільство представляє собою економіку
знань, тобто економіку, де знання відіграють домінуючу роль в розвитку. Оскільки основним елементом економіки
знань є наука, що генерує максимальні макроекономічні ефекти у сферах глобальної конкурентоспроможності,
якості продукції та системної трансформації сфери освіти, пропонуємо розглядати неоіндустріалізацію на мезо-,
макро- і мікрорівнях, що дасть змогу враховувати практичний регіональний, галузевий та світовий досвід
використання нового індустріального розвитку економіки. Сформовано концептуальні засади неоіндустріалізації
через визначення пріоритетних стратегічних завдань для створення основи подальшій модернізації економіки
країни.
Наукова новизна. Удосконалено концептуальні засади неоіндустріалізації через створення основ для
впровадження неоіндустріального курсу шляхом формування, в першу чергу, інституційної та організаційної
складових, інформаційної підтримки, комунікацій, далі - ресурсної й інноваційної та технічно-технологічної
складової; переходу пріоритетних галузей та секторів до процесів реіндустріалізації та подальшої реалізації
суспільно узгоджених сценаріїв повномасштабного неоіндустріального розвитку економіки України. Вважаємо, що
неоіндустріалізація повинна забезпечити збільшення інтенсивності розвитку та реалізації інноваційних процесів,
підвищити швидкість розповсюдження інновацій як ключових чинників підвищення конкурентоспроможності та
забезпечити перехід до економіки знань, розвитку інтелектуального капіталу суспільства.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані органами управління,
підприємствами в частині розробки стратегії подальшої діяльності з огляду на процеси неоіндустріалізації в світі;
окремі положення - в навчальних процесах та у науково-дослідних роботах викладачів, аспірантів, студентів.
Ключові слова: неоіндустріалізація економіки, інновації, концепція, індустріалізація, галузь.
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Voloshchuk Yu.O. CONCEPTUAL PRINCIPLES OF NEOINDUSTRIALIZATION IN UKRAINE
Purpose. Theoretical and methodological reasoning of conceptual principles of neoindustrialization processes in
Ukraine and determining of demand to create and to implement innovations, to transform enterprises and to develop an
economy on the base of neoindustrialization.
Methodology of research. Dialectical method of scientific cognition, systematic and logic approaches to
determine shifts in economy of a state are used to resolve issues of research. Such general scientific methods as
comparative in the process of defining of targets and indicators of neoindustrialization, abstractive and logical to
configure conclusions and propositions, are used in the process of research.
Findings. There is determined that the industrialization provides an achieving of higher development level of
productive forces, stimulates processes of increasing of efficiency of manufacture, and of cooperation, and of improving
of existing technical and technological base. There is also proved the demand to reorient the economy of Ukraine to
innovative development of all industries, to support priority sectors; to facilitate to transparent and honest business; to
form a mechanism of providing and commercialization of innovations; to reform a system of education on all level
according to demands of employers and to world’s trends; to improve an institutional structure of providing of state
progress by the working out of economic and technological means, which permit to increase the level of the state
competitiveness. It has proven that the new-industrial society is an economy of knowledge thus economy in which
knowledge play dominant role in the development. We propose to review the neoindustrialization on mezzo, macro and
micro levels to take in account practical regional, sectorial and world experience of using of new industrial progress of
economy, in that the science generates maximal macroeconomic effects in the field of global competitiveness, goods’
quality and systematic transforming of the educational sphere. The conceptual principles are configured by the
determining of priority strategic issues to create the base of the following modernization of the state.
Originality. The conceptual principles of neoindustrialization by the creating the base of implementing newindustrial order in the way of configure, firs of all, institutional and organizational elements, and informational support,
and communications, and after that – resourceful and innovational, and technical and technological elements, are
improved. The conceptual principles of neoindustrialization by the creating the base of implementing new-industrial order
in the way of change-over of priority industries and sectors to the processes of reindustrialization and the following
implementation of the socially agreed scenarios of the full-scale new-industrial progress of Ukrainian economy are
improved too. We consider, that the neoindustrialization has to provide the arising of intensity of development and
implementing of innovative processes, has to increase the tempo of extension of innovations as a key factors of arising
of competitiveness, and has to provide the transition to economy of knowledge and to development of intellectual capital
of society.
Practical value. The results of research on working-out of the strategy on the following activity with taking in
account the processes of neoindustrialization in the world would be used by bodies of management, and by enterprises.
Separate issues would be used in educational processes and in the scientific researches of tutors, post-graduate
students and students.
Key words: neoindustrialization of economy, innovations, conception, industrialization, industry.
Волощук Ю.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАЧАЛА НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
Цель. Теоретико-методологическое обоснование концептуальных основ процессов неоиндустриализации
в Украине с определением необходимости создания и внедрения инноваций, трансформации предприятий и
неоиндустриализации развития экономики.
Методика исследования. Для выполнения задач исследования и достижения поставленной цели
использованы диалектический метод научного познания, системный и логический подходы определения сдвигов
в экономике страны. В процессе исследования применены общенаучные методы: сравнения - при рассмотрении
целей и индикаторов неоиндустриализации; абстрактно-логический - при формировании выводов и
предложений.
Результаты. Определено, что индустриализация обеспечивает достижение высокого уровня развития
производительных сил, стимулирует процесс повышения эффективности производства, стимулирует процессы
кооперации, совершенствование существующей технико-технологической базы и тому подобное. Установлено,
что нужно переориентировать экономику Украины на инновационное развитие всех отраслей в совокупности,
поддерживать приоритетные секторы; способствовать прозрачному и честному ведению бизнеса; сформировать
механизм провайдинга и коммерциализации инноваций; реформировать, учитывая мировые тенденции,
потребности работодателей систему образования всех уровней; усовершенствовать институциональную
структуру обеспечения развития государства через разработку экономических и технологических рычагов, что
позволит повысить уровень конкурентоспособности страны. Доказано, что неоиндустриальные общество
представляет собой экономику знаний, то есть экономику, где знания играют доминирующую роль в развитии.
Поскольку основным элементом экономики знаний является наука, которая генерирует максимальные
макроэкономические эффекты в сферах глобальной конкурентоспособности, качества продукции и системной
трансформации сферы образования, предлагаем рассматривать неоиндустриализацию на мезо, макро- и
микроуровнях, что позволит учитывать практический региональный, отраслевой и мировой опыт использования
нового индустриального развития экономики. Сформированы концептуальные основы неоиндустриализации
через определение приоритетных стратегических задач для создания основы дальнейшей модернизации
экономики страны.
Научная новизна. Усовершенствованы концептуальные основы неоиндустриализации через создание
основ для внедрения неоиндустриального курса путем формирования, в первую очередь, институциональной и
организационной составляющих, информационной поддержки, коммуникаций, дальше - ресурсной и
инновационной и технико-технологической составляющей, перехода приоритетных отраслей и секторов к
процессам реиндустриализации и дальнейшей реализации общественно согласованных сценариев
полномасштабного неоиндустриального развития экономики Украины. Считаем, что неоиндустриализация

56

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
должна обеспечить увеличение интенсивности развития и реализации инновационных процессов, повысить
скорость распространения инноваций в качестве ключевых факторов повышения конкурентоспособности и
обеспечить переход к экономике знаний, развития интеллектуального капитала общества.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы органами управления,
предприятиями в части разработки стратегии дальнейшей деятельности, учитывая процессы
неоиндустриализации в мире; отдельные положения - в учебных процессах и в научно-исследовательских
работах преподавателей, аспирантов, студентов.
Ключевые слова: неоиндустриализация экономики, инновации, концепция, индустриализация, отрасль.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Постановка проблеми. У сфері державної політики соціального розвитку основним чинником,
що аргументує запровадження певних видів та форм діяльності, є ефективність. В умовах
посттрансформаційного етапу розвитку суспільства надзвичайно гостро постає питання ефективності
державної політики формування системи соціальної сфери, пріоритетності набуває проблема
соціалізації економіки та її функціонування для задоволення культурних, духовних та матеріальних
потреб людини – члена суспільства. Саме державна політика соціального розвитку забезпечує
підвищення рівня інтегральної ефективності функціонування систем загалом.
Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає актуальність дослідження теоретикометодичних підходів до оцінювання ефективності державної політики формування системи соціальної
сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються теоретико-методичних
підходів до оцінювання ефективності державної політики формування системи соціальної сфери,
досліджували такі вчені, як: С. І. Богуславська [1], А. Б. Качинський [2], А. І. Колот [3], В. І. Когут [4],
П. Спікер [5], А. І. Сухоруков [6], М. В. Туленков [7], О. І. Іляш [8] та ін. Однак у більшості досліджень
недостатньо уваги приділяється критеріям та чинникам ефективності державної політики соціального
розвитку. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних підходів до
оцінювання ефективності державної політики формування системи соціальної сфери, що дасть змогу
виробити чітку та прозору систему формування розвиненої стабільної державної політики
забезпечення соціального розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнення ефективності реалізації державної
політики соціального розвитку відбувається шляхом підвищення рівня функціонування всієї системи
управління, адекватністю принципів, форм, методів прийняття та реалізації управлінських рішень.
Суспільні потреби, цінності, концепції, нормативно-правова база є змінними, тому важливо
вимірювати ефективність політики на кожному конкретному етапі розвитку.
Державна політика соціального розвитку є ефективною, якщо в її основі є дієва система
стандартів, норм і критеріїв, із закріпленою відповідальністю за їх дотримання та моніторингом
відхилень [2]. Мінімізація диспропорцій між різним класами населення та вибудовування потужного
середнього класу є об’єктивною формування ефективної системи соціальних стандартів.
Соціальні стандарти базуються на системі науково-обґрунтованих норм і показниках їх виміру.
Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, який, на відміну від зарубіжних
країн, розраховується на одну особу та пов’язується із споживанням, в той час як за кордоном  на
сім’ю середнього розміру та пов’язується із розміром заробітної плати; включає спеціальні коефіцієнти
та набір споживчих кошиків. Стандарти є обов’язковими для дотримання всіма суб’єктами, вони
встановлюють рівні вимоги до порядку, змісту, обсягу, умов та якості надання цих послуг.
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Ключові критерії та показники для
аналізу ефективності державної
політики соціального розвитку

Впровадження державних стандартів соціальних послуг, ефективності діяльності надавачів
послуг дає змогу забезпечити необхідний рівень їх доступності і якості, а також формувати фінансові
ресурси для їх реалізації. Прожитковий мінімум не варто ототожнювати із соціальними стандартами
(вимоги щодо якості життя громадян, розвитку соціальної сфери), оскільки навіть мінімальні гарантії
повинні забезпечувати достатній життєвий рівень кожній людині та її сім’ї [3]. Підґрунтям для
впровадження оцінювання є розвинена система стратегічного планування із чіткими цілями та
індикаторами, цільове управління, реалізація принципів відкритості та прозорості. А ефективність його
здійснення забезпечується наявністю відповідного інституційного середовища, асоціацій та
професійних мереж, функціонуванням механізму контролю якості оцінювання.
Критерії та чинники ефективності державної політики соціального розвитку в різних наукових
джерелах відрізняються, але найбільш широким та загальним критерієм визначено рівень соціальної
відповідальності держави, підприємницького сектору та окремого громадянина за стійкість населення
до соціально-економічних перетворень і соціальних заворушень. Якщо розглядати критерії
ефективності за окремими моделями держави, то таким критерієм для консервативної моделі,
ліберальної та соціально-демократичної встановлено створення умов і гарантування соціальної
безпеки, що реалізується через соціальну політику на основі взаємопов’язаних функцій розвитку і
захисту.
Більш конкретними чинниками ефективності соціальної політики вважаються ті, що прив’язані
безпосередньо до забезпечення соціального захисту на індивідуальному рівні, тобто стан здоров’я та
освітньо-професійний рівень громадянина, рівень його добробуту та культури, його система цінностей
та пріоритетів, вік та психофізіологічні особливості [4].
Ефективність державної політики соціального розвитку найбільшою мірою залежить від стану
економіки держави, належного державного фінансування соціальної сфери, фінансової підтримки
соціальних програм підприємницьким сектором, органами місцевого самоврядування, додатковим
фінансуванням фондів та приватних спонсорів, в тому числі важливим є фінансовий бік реалізації
соціальних проектів [6].
Зазначимо, що при аналізі ефективності державної політики соціального розвитку беруться для
порівняння різні критерії та показники, ключові з яких представлені на рис. 1.
управлінські завдання державних органів влади з об’єктивними
суспільними потребами

початково визначені цілі державного управління з отриманими

результати державного управління соціальним розвитком з
потребами суспільства

ресурси суб’єкта управління соціальною політикою з рівнем їх
залучення та використання

Рис. 1. Ключові критерії та показники для аналізі ефективності державної політики
соціального розвитку
Джерело: складено на основі [6]

З метою вдосконалення системи оцінювання ефективності здійснення державної політики
забезпечення соціального розвитку структурні підрозділи Міністерства соціальної політики, зокрема
Департамент стратегічного планування та аналізу, займається постійним моніторингом подій та явищ
соціальної сфери [8].
Державне управління соціальною сферою є механізмом реалізації цілей соціальної політики,
стратегічними напрямками якої є ефективна соціальна допомога, яка надасть змогу зменшити
соціальну нерівномірність, і посилення захисту вразливих категорій населення.
Зазначені напрями повинні поєднуватися із заходами забезпечення зайнятості та реальною
взаємодією органів виконавчої влади із соціальними партнерами, громадськістю, що сприятиме
проведенню системного контролю [6]. Такий контроль буде дієвим за умови чіткого визначення
параметрів і показників оцінювання якості надання соціальних послуг, ефективності виконання
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програм і проектів. А характеристикою ефективної соціальної політки держави є впровадження якісної
системи соціальних стандартів та норм із закріпленням їх у відповідній нормативно-правовій базі та
подальшою реалізацією на практиці.
Ефективність реалізації державної політики соціального розвитку слід оцінювати за ступенем
захищеності збалансованих інтересів суспільства і держави, ступенем вирішення проблеми
оптимального захисту суспільства, соціальних груп і кожної людини зокрема [1]. Такі орієнтири
спроможні перетворити державну політику соціального розвитку на один із провідних чинників
забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах, оскільки існує
тісний взаємозв’язок соціальної політики та економічного розвитку.
Нормативна база, що забезпечує законодавче підґрунтя встановлення стандартів вимірювання
ефективності державної політики соціального розвитку містить ряд законів та підзаконних актів, в яких
прописано механізми врегулювання соціальної політики та взаємовплив соціальних і економічних
показників. Так, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України» [9] за допомогою встановлення стандартів показників розвитку та їх
прогнозного значення проводить моніторинг дотримання та визначає перспективи розвитку соціальної
сфери.
При оцінюванні ефективності варто користуватися кількома основними критеріями, а саме:
1. перевіряти відповідність результатів означеним раніше цілям;
2. досягати оптимізації витрат, пов’язаних з досягненням цих цілей;
3. обирати найкращий з потенційних компромісів в умовах певних політичних впливів чи
адміністративного тиску.
Доповнюючи перелік показників оцінки ефективності, наведемо характеристику найважливішого
міжнародного індикатора ефективності державної політики соціального розвитку – якості життя, який
визначається через індекс розвитку людського потенціалу. Індекс людського розвитку (ІЛР)
розраховується Організацією Об’єднаних Націй (ООН) з 1990 року на основі трьох показників:
1) очікуваної тривалості життя;
2) рівня освіти;
3) рівня життя, що вимірюється на основі реального ВВП на одну особу з врахуванням
рівномірності розподілу доходів у суспільстві.
Показник «рівень життя населення» є ключовим при визначенні результативності державної
політики соціального розвитку і водночас мірою задоволення матеріальних, духовних і соціальних
потреб людини. Сукупність елементів, що наповнюють цей показник, містить структуру і рівень
споживання матеріальних благ, рівень забезпеченості житлом та рівень споживання послуг закладів
соціального обслуговування населення різного спрямування. Рівень життя населення оцінюється з
використанням системи показників, які можна об’єднати за певними спільним характеристиками в
групи:
1) соціально-демографічні (чисельність та склад населення, динаміка та структура за різними
характеристиками; показники міграції);
2) загальні показники економічного розвитку (ВВП на одну особу, рівень середнього сукупного
доходу на одну особу);
3) рівня оплати праці та доходів населення (середні показники зарплати, грошової допомоги,
пенсії), а також рівня споживання товарів і послуг;
4) інші показники, що характеризують стан розвитку соціальної сфери країни (рис. 2) [1].
Успішність реалізації державної політики соціального розвитку гарантується заздалегідь
розробленою стратегією соціального розвитку, відповідними механізмами реалізації та наявністю
ресурсного забезпечення та системному підході в діях та виконанні. Системний підхід визначає
ефективність певними чинниками, які представлено на рис. 3.
Інтегративний підхід до визначення критеріїв ефективності поєднує переваги теорії ефективності
і системного підходу. Якщо перший підхід використовує результуючі цілі, то другий розглядає засоби
досягнення цілей. Ці два підходи (досягнення цілей і системний підхід) є взаємодоповнюючими, тому
інтегративний підхід об’єднує їх в один.
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Рис. 2. Групи показників для оцінки рівня життя населення

Чинники ефективності державної політики
соціального розвитку за системним підходом

Джерело: складено на основі [1]

взаємоузгодженість напрямів соціальної політики з іншими
видами політики

гнучкість до сприйняття змін соціального середовища

несуперечливість основних напрямів соціальної політики,
окремих проектів і програм

рентабельність перетворення «ресурсів» у «продукт», тобто
затрат і результатів

відповідні зміни ціннісних орієнтацій населення, їхня
задоволеність результатами реалізації заходів у соціальній
сфері

Рис. 3. Чинники ефективності державної політики соціального розвитку за системним
підходом
Джерело: складено на основі [1]

Ефективність соціального проекту, програми чи політики може бути коротко-, середньо- і
довгостроковою. Індикаторами короткострокової ефективності є вирішення поточних завдань
(працевлаштування, проведення конкретних заходів з організації дозвілля молоді, надання пільгових
кредитів молодим сім’ям з дітьми) [5]. Критерії середньострокової ефективності: підвищення рівня
адаптивності і розвиток структури надання соціальних послуг, розробка додаткових соціальних
програм та ін. Довгострокова ефективність – формування законодавчої бази та зміни у суспільній
свідомості.
Механізм вимірювання ефективності повинен відбуватися відповідно до такої процедури:
1) визначити, на якому рівні здійснюватиметься аналіз;
2) визначити часовий критерій;
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3) обрати критерії вимірювання ефективності, до яких слід включити індикатори з кожного рівня
аналізу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для вдосконалення державної політики
соціального розвитку важливим на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин є
посилення адресності соціального захисту. Вдосконалення саме цієї категорії, на наш погляд,
потребує зараз особливої уваги з боку держави, що передбачає розрізнення надання соціальних
послуг в залежності від соціально-економічного становища адресата, цільове скерування
фінансування з місцевого бюджету та адресну закупівлю послуг. Застосування перелічених підходів
адресності дає змогу найякісніше вимірювати ефективність соціальних програм і заходів.
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Кальницька М.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Мета. Обґрунтування теоретико-методичних підходів до оцінювання ефективності державної політики
формування системи соціальної сфери, що дасть змогу виробити чітку та прозору систему формування
розвиненої стабільної державної політики забезпечення соціального розвитку.
Методика дослідження. В основу досліджень роботи покладені як загальнонаукові (аналіз,
спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження
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підходів до оцінювання ефективності державної політики формування системи соціальної сфери. Методи
пізнання використані для обґрунтування критеріїв та показників оцінювання ефективності державної політики
формування системи соціальної сфери.
Результати. Визначено, що досягнення ефективності реалізації державної політики соціального розвитку
відбувається шляхом підвищення рівня функціонування всієї системи управління, адекватністю принципів, форм,
методів прийняття та реалізації управлінських рішень. Державна політика соціального розвитку є ефективною,
якщо в її основі є дієва система стандартів, норм і критеріїв, із закріпленою відповідальністю за їх дотримання та
моніторингом відхилень. Зазначено, що критерії та чинники ефективності державної політики соціального
розвитку в різних наукових джерелах відрізняються, але найбільш широким та загальним критерієм визначено
рівень соціальної відповідальності держави, підприємницького сектору та окремого громадянина за стійкість
населення до соціально-економічних перетворень і соціальних заворушень. Зроблено висновок, що при
оцінюванні ефективності варто користуватися кількома осиновими критеріями, а саме: перевіряти відповідність
результатів означеним раніше цілям, досягати оптимізації витрат, пов’язаних з досягненням цих цілей, обирати
найкращий з потенційних компромісів в умовах певних політичних впливів чи адміністративного тиску.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні позиції стосовно того, що ефективність реалізації державної
політики соціального розвитку слід оцінювати за ступенем захищеності збалансованих інтересів суспільства і
держави, ступенем вирішення проблеми оптимального захисту суспільства, соціальних груп і кожної людини
зокрема. Такі орієнтири спроможні перетворити державну політику соціального розвитку на один із провідних
чинників забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах, оскільки існує тісний
взаємозв’язок соціальної політики та економічного розвитку.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для модернізації системи
соціальної сфери на посттрансформаційному етапі розвитку економіки та сприятимуть виробленню чіткої та
прозорої системи формування розвиненої стабільної державної політики забезпечення соціального розвитку.
Ключові слова: соціальна сфера, соціальний розвиток, державна політика, соціальна інфраструктура,
соціальна адаптація, соціальна інтеграція.
Kalnytska M.A. THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFICIENCY
OF THE STATE POLICY FOR THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL SPHERE
Purpose. The aim of the article is the substantiation of theoretical and methodological approaches to the
evaluation of the effectiveness of the state policy of forming a social sphere system that will enable to develop a clear
and transparent system of formation of a developed stable state policy for ensuring social development.
Methodology of research. The basis of research work are as general scientific (analysis, observation), as well as
special methods of cognition. Methods of analysis and observation have been used to study the approaches to
assessing the effectiveness of the state policy of shaping the social sphere system. The methods of cognition have been
used to substantiate the criteria and indicators for assessing the effectiveness of the state policy of shaping the social
sphere system.
Findings. It is determined that achievement for implementation efficiency of the state policy of social development
takes place by increasing the level of functioning of the whole system of management, adequacy of principles, forms,
methods of acceptance and implementation of management decisions. The state policy of social development is effective
if it is based on an effective system of standards, norms and criteria, with the responsibility for their observance and
monitoring of deviations.
It is noted that the criteria and factors for the effectiveness of the state policy of social development differ in
different scientific sources, but the broadest and common criterion is the level of social responsibility of the state, the
entrepreneurial sector and the individual citizen for the stability of the population to social and economic transformations
and social unrest.
It is concluded that it is worth using several asynchronous criteria in evaluating the efficiency, namely: to check the
conformity of the results with the previously mentioned goals, to achieve optimization of the costs associated with the
achievement of these goals, to choose the best of potential compromises under certain political influences or
administrative pressure.
Originality. The scientific novelty consists in substantiating the position that the effectiveness of the
implementation of the state policy of social development should be assessed by the degree of protection of balanced
interests of society and the state, the degree of solving the problem of optimal protection of society, social groups and
each person in particular. Such benchmarks are capable to transform the state policy of social development into one of
the leading factors in ensuring the competitiveness of the national economy in modern conditions, as there is a close
relationship between social policy and economic development.
Practical value. The results of the study may be proposed for the modernization of the social sphere system at
the post-transformational stage of economic development and will promote the development of a clear and transparent
system for the formation of a developed, stable state policy of social development.
Key words: social sphere, social development, state policy, social infrastructure, social adaptation, social
integration.
Кальницка М.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Цель. Обоснование теоретико-методических подходов к оцениванию эффективности государственной
политики формирования системы социальной сферы, которая даст возможность произвести четкую и
прозрачную систему формирования развитой стабильной государственной политики обеспечения социального
развития.
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 подходов к оцениванию эффективности государственной политики формирования системы
социальной сферы. Методы познания использованы для обоснования критериев и показателей оценивания
эффективности государственной политики формирования системы социальной сферы.
Результаты. Определено, что достижение эффективности реализации государственной политики
социального развития происходит путем повышения уровня функционирования всей системы управления,
адекватностью принципов, форм, методов принятия и реализации управленческих решений. Государственная
политика социального развития является эффективной, если в ее основе есть действенная система стандартов,
норм и критериев, с закрепленной ответственностью за их соблюдение и мониторингом отклонений.
Доказано, что критерии и факторы эффективности государственной политики социального развития в
разных научных источниках отличаются, но наиболее широким и общим критерием определен уровень
социальной ответственности государства, предпринимательского сектора и отдельного гражданина за стойкость
населения к социально-экономическим превращениям и социальным беспорядкам. Сделан вывод, что при
оценивании эффективности стоит пользоваться несколькими основными критериями, а именно: проверять
соответствие результатов отмеченным раньше целям, достигать оптимизации расходов, связанных с
достижением этих целей, избирать наилучший из потенциальных компромиссов в условиях определенных
политических влияний или административного давления.
Научная новизна заключается в обосновании позиции относительно того, что эффективность реализации
государственной политики социального развития следует оценивать за степенью защищенности
сбалансированных интересов общества и государства, степенью решения проблемы оптимальной защиты
общества, социальных групп и каждого человека, в частности. Такие ориентиры способны превратить
государственную политику социального развития в один из ведущих факторов обеспечения
конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях, поскольку существует тесная
взаимосвязь социальной политики экономического развития.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложенные для модернизации
системы социальной сферы на посттрансформационном этапе развития экономики и будут способствовать
выработке четкой и прозрачной системы формирования развитой стабильной государственной политики
обеспечения социального развития.
Ключевые слова: социальная сфера, социальное развитие, государственная политика, социальная
инфраструктура, социальная адаптация, социальная интеграция.
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку економіки на підприємствах України
стратегічне планування майже не здійснюється. Адже більшість керівників мають недостатній рівень
кваліфікації, що слугує причиною відсутності знань для розробки належних планів. Часто плани
діяльності підприємств розробляються на досить нетривалий період та планові рішення ухвалюються
тільки з урахуванням внутрішнього середовища і майже не враховується зовнішнє. Підприємства, які
не використовують ринкові підходи і методи стратегічного планування, не можуть не тільки впливати
на ринок, але й адаптувати свої можливості до постійно змінного середовища та мати статус
конкурентоспроможного підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результат досліджень процесу стратегічного
планування на підприємстві відображений у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як:
Ш. М. Остер, М. С. Федоркін, Р. Уайлд, Р. Хагн, Дж. Квін, М. Котч, Н. Косіолі, А. Плаунг, Ф. Котлер,
О. С. Віханський, Г. Міцберг, А. Стрікленд, Е. Чандлер та інші. Так, Федоркін М. С. вважає, що
планування - це процес безперервного передбачення майбутнього, що дозволяє досягти мети із
мінімальними затратами [3, с. 96], а Плаунг А. наголошує, що планування - це творче мислення
майбутнього [8].
Теоретичні та методологічні проблеми стратегічного управління підприємством та прийняття
рішень розглядаються в дослідженнях українських науковців: Н. В. Афанасьєвої, Ю. І. Кулагіна,
В. А. Гросул, І. О. Богатирьової, В. О. Василенка, О. В. Раєвнєвої, А. С. Лисецького, В. С. Пономаренка
та ін.
Але, важливо зазначити, що гостро постає питання щодо необхідності формування стратегії,
спрямованої на ефективний розвиток підприємства та моделювання оптимального рівня стратегічного
розвитку з урахуванням видів стратегічних змін. Таким чином, проблематика стратегічного планування
на підприємстві сьогодні потребує більш детального аналізу.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування актуальних проблем процесу
стратегічного планування та виявлення необхідних заходів щодо створення ефективної системи
стратегічного планування як інструменту оперативного управління діяльністю підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зарубіжний досвід стратегічного планування
свідчить, що воно розглядається як систематичний процес, що використовується громадою для
планування свого майбутнього. Доцільно зазначити, що важливу роль відіграє план не тільки як
продукт, а й сам процес планування як спосіб реалізації суспільних потреб і потенціалу необхідних
змін функціонування підприємства. Так, використання стратегічних підходів має позитивний вплив на
підвищення результативності управлінської діяльності.
У межах стратегічного планування стратегія підприємства є основним ядром його ефективного
управління. Для забезпечення конкурентоспроможного управління стратегічний план повинен
ґрунтуватися на змістовних дослідженнях та охоплювати період від трьох до десяти років. Він об’єднує
структурні підрозділи підприємства загальною метою, надає усім процесам односпрямованість і
скоординованість, що дає змогу найбільш повно й продуктивно використовувати наявні ресурси,
комплексно, якісно та швидко вирішувати різноманітні завдання управління [1].
На нашу думку, важливим аспектом є визначення послідовних окремих стадій стратегічного
планування, кожна з яких характеризується управлінськими рішеннями та діями. Адже кожен етап
містить ряд елементів, поєднання яких у певній послідовності дає можливість здійснювати процес
стратегічного планування на високому рівні. Розроблені нами основні етапи (стадії) представлені у
вигляді схематичної моделі (рис. 1).
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Етап 1

Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Етап 2

Визначення місії та формування дерева стратегічних цілей

Етап 3

Оцінка факторів внутрішнього та зовнішнього середовища

Етап 4

Вибір методів аналізу

Етап 5

Вибір альтернативних стратегій відповідно до прийнятих управлінських
рішень

Етап 6

Ухвалення стратегічного плану, його реалізація

Етап 7

Оцінка, контроль і коригування стратегічного плану

Етап 8

Аналіз ефективності реалізованих заходів

Рис. 1. Схематична модель етапів стратегічного планування на підприємстві
Джерело: розроблено авторами

На сучасному етапі глобалізації економіки одним із основних внутрішніх факторів
невизначеності у вирішенні управлінських завдань є недостовірна або неповна інформація про
поточний стан внутрішнього і зовнішнього середовища, пріоритети розвитку підприємства, що є
наслідком неналежної організації інформаційного забезпечення управління. Інформаційне
забезпечення є невід’ємною складовою процесу стратегічного планування. Адже відсутність
комплексного застосування системи інформаційного забезпечення, а саме: збору інформації,
визначення, аналіз та оцінка показників, виступає однією із головних причин незадовільного стану
великої кількості підприємств.
Основні складові ефективного інформаційного забезпечення, як важливого етапу стратегічного
планування на підприємстві, зображені на рис. 2.
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Інформаційне забезпечення стратегічного планування на підприємстві

Фактори та показники

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Постачальники:
- показник якості сировини і матеріалів;
- показник якості документації, яка надходить
на підприємство.

Маркетинг:
- канали збуту: кількість, сфера дії, контроль;
- імідж продукції;
- ефективність стимулювання продажів і
реклами.

Споживачі:
- тенденції зміни потреб споживачів;
- прогноз зміни доходів споживачів та
параметрів ринку за асортиментом товарів.

Виробництво:
- доступність
сировини
і
відносини
постачальниками;
- технічна ефективність обладнання;
- нові технології, інновації.

Конкуренти:
- аналіз якості, цін та конкурентоспроможності
товарів;
- прогнозування ринкової стратегії основних
конкурентів.

Фінанси:
- ресурси корпоративного рівня;
- фінансова стійкість, система
коефіцієнтів;
- фінансове планування.

Контактні аудиторії:
- аналіз ставлення до підприємства і його
товару фінансових кіл регіону (країни), ЗМІ,
державних установ та ін.

Персонал:
- управлінський та виробничий персонал:
досвід та навички;
- ефективність трудових ресурсів та кадрової
політики

Маркетингові посередники:
- аналіз структури та стратегії торгових
посередників;
- налагодження
контактів
з
агентствами
маркетингових послуг.

Організаційна культура:
- імідж підприємства, норми та цінності;
- система планування та інформаційних
потоків;
- прийняття управлінських рішень.

з

фінансових

Законодавство з податкової політики:
- формування бази даних з податкової
системи;
- аналіз впливу податків, квот ліцензій та інших
показників.

Рис. 2. Складові інформаційного забезпечення процесу стратегічного планування
Джерело: розроблено авторами на основі [6]

Існує безліч факторів середовища, які впливають на підприємство, хоча ефект їхнього впливу
може бути непомітним. Але невизначеність обстановки підвищує ймовірність ризиків провалу стратегії
підприємства і ускладнює розрахунок витрат, пов’язаних з альтернативними стратегічними
напрямками. Так, кожне стратегічне управлінське рішення пов’язане з відповідним ризиком. Необхідно
сформувати послідовний ланцюг аналізу ризику під час процесу стратегічного планування (рис. 3).
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Визначення зовнішніх та внутрішніх факторів, що збільшують або зменшують
ступінь ризику
Аналіз впливу виявлених факторів

Оцінювання різних видів ризику

Визначення фінансової ліквідності

Визначення економічної ефективності вкладених коштів

Встановлення допустимого ступеня ризику

Аналіз стратегічних рішень, враховуючи ступінь допустимого ризику

Розробка заходів щодо зниження ступеня ризику

Рис. 3. Процес аналізу ризику під час прийняття стратегічних рішень
Джерело: розроблено авторами

Сучасне суспільство характеризується високою рухливістю зовнішнього середовища. З
середини минулого століття зміни в зовнішньому середовищі починають відбуватися все більш
зростаючими темпами, і цей факт не можна не враховувати при прийнятті управлінських рішень.
Рухливість середовища для кожного підприємства різна і залежить від його цілей і завдань, активності
його зовнішнього середовища, а також від розмірів самого підприємства та створює нестабільність
умов діяльності підприємства [5].
Аналіз внутрішнього середовища передбачає виявлення слабких сторін у діяльності
підприємства, визначення тих сфер підприємства, де найбільш вірогідно виявиться негативний вплив
кризових умов та визначення рівня спроможності підприємства подолати негативні впливи
зовнішнього середовища і організувати діяльність у кризових умовах [7].
При аналізі внутрішнього середовища підприємства слід звернути увагу в першу чергу на рівень
забезпечення підприємства обіговими коштами, умови залучення інвестицій, попит на продукцію,
залежність від імпортованої сировини чи вітчизняних постачальників, ринок збуту продукції та
можливості його розширення.
Ефективність формування стратегічного плану значною мірою залежить й від обґрунтованості
вибору методу планування. Під методом планування розуміють конкретний спосіб, технічний прийом,
за допомогою якого вирішуються проблеми, що виникають під час процесу планування,
розраховуються числові значення показників пропозицій, стратегічних програм і планів. Методологія
планування повинна відповідати зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних станів
процесу становлення та розвитку ринкових відносин, а саме: врахувати специфіку діяльності об’єктів
планування та різних засобів і шляхів досягнення основного завдання підприємницької діяльності збільшення прибутку.
У сучасних умовах під час процесу планування на підприємстві використовують ряд основних
загальнонаукових прийомів:
1. Аналіз – це розподіл цілого предмету на складові частини (сторони, ознаки, властивості,
відносини) з метою їх вивчення.
2. Синтез – це з’єднання раніше виділених частин предмету в єдине ціле.
3. Індукція – це процес виведення загального положення із спостереження ряду часткових
одиничних фактів, тобто пізнання від часткового до загального на підставі міркування.
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4. Дедукція – це спосіб міркування, за допомогою якого із загальних думок з необхідністю слідує
висновок часткового характеру; поняття тісно пов’язане з узагальненням. Якщо початкові загальні
положення є встановленою науковою істиною, то методом дедукції завжди буде отриманий істинний
висновок.
5. Абстрагування – це прийом мислення, який полягає у відволіканні від ряду властивостей і
відносин явища, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей і відношень, що нас
цікавлять.
6. Узагальнення – це прийом мислення, в результаті якого встановлюють загальні властивості і
ознаки об’єктів. Операція узагальнення здійснюється як перехід від часткового поняття або думки до
загального поняття або думки.
7. Аналогія – це такий прийом пізнання, при якому на підставі подібності об’єктів в одних ознаках
роблять висновок про їх подібність в інших ознаках.
8. Моделювання – це вивчення об’єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії
(моделі), яка заміщає оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника [2].
На нашу думку, слід показати загальні методи стратегічного аналізу на підприємстві, що тісно
пов’язані з вищерозглянутими прийомами, у вигляді рис. 4.
Історичний метод:
має за мету відтворення об’єкту, що
визначається, з урахування всіх деталей і
випадковостей.

Логічний метод:
логічне відтворення історії об’єкту, що
визначається, при цьому ця історія звільняється
від всього випадкового, неістотного.

Методи стратегічного аналізу

Економіко-математичні методи:
- методи математичного програмування;
- способи множинної кореляції;
- теорія ігор Т. Л. Сааті;
- теорія масового обслуговування;
- інші.

Рис. 4. Загальна класифікація методів стратегічного аналізу
Джерело: розроблено авторами

Існують також спеціальні методи стратегічного аналізу, які можна об’єднати у 7 груп (табл. 1).
Таблиця 1
Загальна класифікація методів стратегічного аналізу на підприємстві
Група

Складові частини

1
1) Стратегічний
аналіз
макрооточення
підприємства
2) Стратегічний
аналіз
безпосереднього оточення
(галузі і конкуренції)

2
- аналіз інформаційних оглядів, проектів, звітів, статистичних довідок;
- кабінетні дослідження, різноманітні методи сегментації, збирання даних,
аналізу і статистичної оцінки; економетричне моделювання.
- аналіз життєвого циклу галузі;
- аналіз вхідних та вихідних бар’єрів галузі;
- якісні методи прогнозування;
- бенчмаркінг;
- кластерний аналіз;
- імітаційне моделювання;
- методи експертних оцінок (Дельфі, мозкового штурму та ін.).
- аналіз основних компетенцій і основних можливостей;
- аналіз вектора зростання;
- SWOT-аналіз;
- SPAСE-аналіз (оцінка стратегічної позиції і дій);
- PIMS-аналіз (аналіз впливу ринкової стратегії на прибутки);
- аналіз життєвого циклу організації;
- аналіз часових рядів, екстраполяція тенденцій;
- причинно-наслідковий та порівняльний аналіз.

3) Стратегічний
організації

аналіз
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продовження табл. 1
1
4) Стратегічний
продукту

2
аналіз - аналіз життєвого циклу продукту і стратегії маркетингу;
- аналіз життєвого циклу продукту і фінансової ситуації;
- аналіз життєвого циклу продукту і конкуренції;
- аналіз життєвого циклу продукту і менеджменту;
- аналіз життєвого циклу продукту і факторів продуктивності;
- аналіз впливу зацікавлених сторін.
5) Стратегічний фінансовий - підготовка проектованих фінансових звітів;
аналіз
- прогнозування за методом проценту від продажу;
- стратегічна оцінка фінансових результатів і потреб;
- розрахунок фінансових коефіцієнтів;
- діагностика (прогнозування) банкрутства.
6) Стратегічний
- методи формування господарського портфеля;
інвестиційний аналіз
- методи варіантного аналізу та аналіз ризиків.
7) Аналіз
стратегії
та - матриця вибору головної стратегії;
прийняття
стратегічних - аналіз ключових факторів успіху;
рішень
- методи імітаційного моделювання;
- теорія ігор;
- теорія масового обслуговування;
- методи експертних оцінок;
- підготовка стратегічного плану.
Джерело: складено авторами на основі [2]

Важливо пам’ятати, що у зарубіжній економічній літературі виділяють й інші методи і моделі, які
використовуються для проведення стратегічного аналізу і підготовки стратегічних управлінських
рішень. Так, враховуючи те, що стратегічний аналіз виконується різними людьми на різних рівнях
управління підприємством - починаючи від членів Ради директорів і менеджерів до безпосередніх
виконавців (бухгалтерів-аналітиків, економістів, працівників відділів стратегічного планування,
маркетингу, тощо), його функції суттєво «розподілені» за структурними підрозділами [4].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна сказати, що у світовій практиці
стратегічне планування визнано однією з найбільш ефективних управлінських технологій, основна
мета якої - підвищення ефективності та гнучкості функціонування підприємства в умовах глобалізації
економічної системи. Але під час впровадження процесу планування на сучасних підприємствах існує
ряд проблем: довготривалий процес складання планів і бюджетів; відсутність взаємозв’язку між
стратегічними цілями підприємства та оперативними бюджетами; халатне ставлення керівників та
провідних менеджерів до процесу планування та ін.
З метою підвищення ефективності роботи підприємства необхідно здійснювати комплексний
аналіз його внутрішнього потенціалу і зовнішнього середовища, на основі яких визначаються
стратегічні пріоритети розвитку. Так, авторами було сформовано послідовний ланцюг аналізу ризику
під час стратегічного планування, за допомогою якого можна оцінити реальний стан середовища
підприємства та прийняти відповідні управлінські рішення.
Також важливу роль відіграє інформаційне забезпечення під час процесу стратегічного
планування, саме тому слід приділити велику увагу аналізу його основних складових, що обґрунтовані
авторами у статті.
Характер становлення планомірних відносин у перехідній економіці України визначає
доцільність використання під час стратегічного планування на підприємстві загальних методів та
прийомів, що визначені авторами у статті. Адже застосування оперативних методів стратегічного
планування відкриває перспективи дослідження процесів розвитку і функціонування планомірних
відносин у нерозривному зв’язку з еволюцією економічної системи суспільства, визначення суті
стратегічного планування на тому чи іншому підприємстві, його генетичних джерел, специфіки,
ефективних форм і напрямів, адекватних умовам перехідної економіки України, а також стратегічного
планування як процесу розгортання цілісної системи та її функціонування як елемента системи
державного регулювання економіки.
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Андрющенко І.Є., Колєснік В.І. ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мета. Обґрунтування актуальних проблем процесу стратегічного планування та виявлення необхідних
заходів щодо створення ефективної системи стратегічного планування як інструменту оперативного управління
діяльністю підприємства.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано: методи
системного аналізу (для аналізу проблем під час стратегічного планування на підприємстві); теорію стратегічного
управління, теорію категорій, теорії множин (для опису методів та прийомів стратегічного планування); теорію
ухвалення рішень, теорію організаційного управління на основі процесного підходу (в ході удосконалення методів
стратегічного планування на підприємстві); теорію автоматизованого проектування інформаційних систем (для
опису інформаційної технології).
Результати. Розроблено схематичну модель основних етапів стратегічного планування на підприємстві,
що дає можливість чітко окреслити процес безпосередньої розробки стратегії, стратегічного планування та
стратегічного управління в цілому, що, у свою чергу, забезпечує узгодженість в їх інтерпретації та надає
можливість ефективної організації стратегічного управління на підприємстві. Визначено теоретико-методологічні
засади і поглиблено розуміння стратегічного аналізу як підсистеми стратегічного управління, розроблено методи
та прийоми реалізації стратегічного планування розвитку підприємства, що дозволяє на підставі поєднання
прогнозу та стратегії розробляти сценарії розвитку підприємства. Запропоновано удосконалений варіант
загальної класифікації методів стратегічного аналізу, що дозволяє забезпечити ефективне виконання функцій всіх
структурних підрозділів підприємства.
Наукова новизна. Удосконалено загальну класифікацію методів стратегічного аналізу. Дістало
подальшого розвитку методичне забезпечення діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, що
дозволяє забезпечити комплексний підхід до визначення відповідності можливостей підприємства до
встановлених стратегічних завдань.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження
на будь-якому підприємстві України, що сприятиме адаптації можливостей кожного з них до постійно змінного
середовища та мати статус конкурентоспроможного підприємства.
Ключові
слова:
аналіз,
стратегія,
стратегічне
планування,
стратегічне
управління,
конкурентоспроможність підприємства, інформаційне забезпечення, стратегічні рішення, стратегічні методи та
прийоми.
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Andriushzhenko I.Ye., Koliesnik V.I. PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING AT THE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is the substantiation of the actual problems of the strategic planning process and
the identification of the necessary measures to create an effective system of strategic planning as a tool for operational
management of the enterprise’s activity.
Methodology of research. The following methods are applied to achieve the goal in the research process:
methods of system analysis (for analysis of problems during strategic planning at the enterprise); the theory of strategic
management, the theory of categories, the theory of sets (to describe the methods and techniques of strategic planning);
the theory of making decision, the theory of organizational management based on the process approach (in the process
of improving the methods of strategic planning in the enterprise); the theory of automated design of information systems
(for the description of information technology).
Findings. A schematic model of the main stages of strategic planning at the enterprise is developed, which
makes it possible to clearly outline the process of the direct development of strategy, strategic planning and strategic
management in general, which in turn ensures consistency in their interpretation and provides an opportunity for efficient
organization of strategic management at the enterprise.
The theoretical and methodological principles and deep understanding of strategic analysis as a subsystem of
strategic management are determined; methods and techniques for implementation of strategic planning of enterprise
development are developed, which allows developing scenarios for enterprise development based on a combination of
forecast and strategy. The advanced version of the general classification of methods of strategic analysis, which allows
ensuring efficient performance of functions of all structural divisions of the enterprise, is proposed.
Originality. The general classification of methods of strategic analysis is improved. Further development of
methodical provision of diagnostics state of the enterprise in a competitive environment has been developed, which
allows providing an integrated approach to determining the appropriateness of the company’s capabilities to the
established strategic objectives.
Practical value. The obtained results of the research can be proposed for introduction at any enterprise of
Ukraine, which will facilitate the adaptation of opportunities of each of them to a constantly changing environment and
have the status of a competitive enterprise.
Key words: analysis, strategy, strategic planning, strategic management, enterprise competitiveness, information
provision, strategic decisions, strategic methods and techniques.
Андрющенко И.Е., Колесник В.И. ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Цель. Обоснование актуальных проблем процесса стратегического планирования и выявление
необходимых мер по созданию эффективной системы стратегического планирования как инструмента
оперативного управления деятельностью предприятия.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены:
методы системного анализа (для анализа проблем при стратегическом планировании на предприятии); теория
стратегического управления, теории категорий, теории множеств (для описания методов и приемов
стратегического планирования); теорию принятия решений, теорию организационного управления на основе
процессного подхода (в ходе совершенствования методов стратегического планирования на предприятии);
теорию автоматизированного проэктирования информационных систем (для описания информационной
технологии).
Результаты. Разработано схематическую модель основных этапов стратегического планирования на
предприятии, с помощью которой можно четко определить процесс непосредственной разработки стратегии,
стратегического планирования и стратегического управления в целом, что, в свою очередь, обеспечивает
согласованность в их интерпретации и дает возможность эффективной организации стратегического управления
на предприятии. Определены теоретико-методологические основы и углублено понимание стратегического
анализа как подсистемы стратегического управления, разработаны методы и приемы реализации
стратегического планирования развития предприятия, что позволяет на основании сочетания прогноза и
стратегии разрабатывать сценарии развития предприятия. Предложен усовершенствованный вариант общей
классификации методов стратегического анализа, который позволяет обеспечить эффективное выполнение
функций всех структурных подразделений предприятия.
Научная новизна. Усовершенствована общая классификация методов стратегического анализа.
Получило дальнейшее развитие методическое обеспечение диагностики состояния предприятия в конкурентной
среде, что в отличие от существующего позволяет обеспечить комплексный подход к определению соответствия
возможностей предприятия с установленными стратегическими задачами.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть предложены для
внедрения на любом предприятии Украины, что будет способствовать адаптации возможностей каждого из них к
постоянно изменяющейся среде и иметь статус конкурентоспособного предприятия.
Ключевые слова: анализ, стратегия, стратегическое планирование, стратегическое управление,
конкурентоспособность предприятия, информационное обеспечение, стратегические решения, стратегические
методы и приемы.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ
Постановка проблеми. Головною складовою у розбудові нашої країни є комплексний розвиток
територій, спрямований на стабільне забезпечення збалансованої модернізації економіки та якості
життя населення. Тривале домінування в економіці нашої держави принципу пріоритетності
матеріального виробництва призвело до занепаду важливої ланки – сфери культури, особливо на
найнижчому базовому рівні – в селах, селищах та малих містах, де місцева влада не спроможна
активізувати економічну діяльність і забезпечити сприятливе середовище для розв’язання актуальних
проблем духовно-морального та художньо-естетичного спрямування. Вочевидь, пріоритетним
напрямом виступає освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, в той час як
спостерігається негативна тенденція до втрати населенням культурних орієнтирів. В таких умовах
культура поступово втрачає функції соціальної регуляції, консолідації суспільства й пізнавальнотворчої і духовної самореалізації людини.
На сучасному етапі Україна неухильно спрямовує свої зусилля на запровадження реформ з
децентралізації влади, що передбачає реформування органів місцевого самоврядування та передачу
владних повноважень на нижчі рівні державної ієрархії. Реформування територіальної організації
влади окреслює докорінні зміни в діяльності місцевого самоврядування, що забезпечить сприятливі
умови для вирішення потреб в громаді та можливості соціально-економічного і фінансового розвитку
усіх територій шляхом раціонального використання їхнього потенціалу. Проте, реформи, пов’язані з
децентралізацією, є певним викликом для багатьох закладів культури, які мають окреслити шляхи
свого подальшого існування.
Враховуючи дані аспекти, постало питання щодо ролі культури та впровадження нових підходів
до управління нею. Для вирішення цієї актуальної проблеми необхідно окреслити можливі варіанти
подальшого розвитку та визначити заходи адаптації закладів культури до сучасних умов
трансформування економіки і суспільства, сформулювати стратегічні напрями модернізації діяльності
та прогнозування попиту на культурно-мистецькі, інформаційні й дозвіллєві послуги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значущість проблематики, розвитку та пошуку
інноваційних моделей управління сферою культури в умовах територіальних реформ перебувають у
полі зору вітчизняних та зарубіжних фахівців різних напрямів науки та практики, зокрема фахівців у
галузі як державного управління та місцевого самоврядування, так і економіки. В українській науковій
думці основну увагу проблемам правового, фінансового, кадрового та організаційного забезпечення в
сфері культури приділили такі вчені: О. Г. Булавка [1], О. І. Драган [2], Т. П. Кальна-Дубінюк [3],
В. С. Куйбіда [4], М. Й. Малік [5], Я. М. Мартинишин [6], О. І. Соскін [7]. Досвід побудови моделей
управління на місцевому рівні міститься у дослідженнях зарубіжних вчених, серед яких А. Гірард
(A. Girard, 1983) [8], Л. Діамонд (L. Diamond, 2004) [9], Р. Езкура (R. Ezcurra, 2011) [10], С. Робінс
(S. Robbins, 2002) [11].
На даному етапі проведення реформи наукові праці вищезазначених вчених, безперечно,
важливі. На їх основі можливі подальші дослідження розвитку управління сферою культури в контексті
територіальних реформ. Водночас, систематизація наукового доробку з досліджуваної проблематики
дозволяє стверджувати, що особливої уваги потребують питання аналізу змін та тенденцій розвитку
сфери культури як невід’ємної складової сучасного соціуму та держави.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо трансформації організаційно-економічної моделі управління сфери
культури в контексті територіального розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток процесів глобалізації та формування в
Україні соціально-орієнтованої економіки вимагають зрушень в організаційно-економічному управлінні
сфери культури, адаптованого до ринкових умов. Існуюча мережа державних і комунальних закладів
культури створювалась, переважно, в радянський період на основі дійсних в той час вимог до
будівель, обладнання, чисельності персоналу, з урахуванням системи розселення і минулих планів
розвитку територій. Нинішній стан мережі закладів культури характеризується занедбаністю (значна їх
кількість потребує капітального ремонту або перебуває в аварійному стані). В результаті, все
активніше проявляється деградація сфери культури, що, в свою чергу, зумовлює погіршення
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трудового потенціалу, негативно впливає на економічний стан виробничої сфери та якість життя
населення.
Сьогодні, як ніколи, важливо забезпечити культурі як на загальнодержавному, так і на
регіональному та місцевому рівні гідне місце у суспільному сприйнятті, рівний доступ до культурних
послуг, збереження мережі закладів культури. Провідна роль в даному напрямі належить
децентралізації, що, передусім, передбачає посилення роботи місцевих органів влади, які здатні
налагодити механізм вияву суспільної ідентичності, активізувати й інтегрувати місцеву громаду, що
дозволить їм мобілізувати свої ресурси та враховувати інтереси економічного та культурного розвитку
своєї території. Завдяки реформі в роботу включається те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої
держави, – інтереси людей, а завдання держави на даному етапі реформи, зокрема Міністерства
культури України, – навчити людей на місцях працювати в нових умовах. В. Гройсман наголошує, що
децентралізація є одним з найважливіших елементів розвитку демократії та ефективним інструментом
регулювання економіки, а держава, віддаючи повноваження місцевим органам управління, не втрачає
свого центрального значення, а навпаки, отримує можливості вибудовування більш стрункого й
ефективного організму соціального управління [12].
В Україні процес децентралізації розпочався у 1990 році з прийняттям Закону «Про місцеві Ради
народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». 15 липня 1997 року Україна
ратифікувала Всесвітню декларацію місцевого самоврядування – Європейську Хартію місцевого
самоврядування, метою якої є розмежування повноважень в системі органів місцевого
самоврядування [13]. Першочерговим кроком на шляху реформи місцевого самоврядування стало
завдання щодо фінансової децентралізації, яка розпочалася із прийняттям Бюджетного і Податкового
Кодексів України, але не забезпечила місцеве самоврядування достатніми фінансовими ресурсами. У
2015 році із внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування» та прийняттям Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також набуття територіальними
громадами статусу юридичних осіб, визначено нове бачення права комунальної власності. Відтепер,
відповідно до пункту 3 частини 2 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», утримання та організація роботи будинків культури, клубів, музеїв, бібліотек, музичних шкіл
або шкіл мистецтв, інших закладів комунальної власності переходить у власність ОТГ за
правонаступництвом.
У процесі організації діяльності закладів культури в ОТГ необхідно дотримуватись узгоджень
законодавства, де передбачено, що «якість та доступність публічних послуг, що надаються в
об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання», проте сьогодні
законодавством у сфері культури не прописано повноваження ОТГ стосовно управління бібліотеками.
При формуванні нової мережі закладів культури в ОТГ важливо враховувати Постанову Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775 «Про нормативи забезпечення клубними
закладами», Постанову Кабінету Міністрів України «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні» від 30 травня 1997 р. № 510 та Положення про
Музейний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р.
№ 1147 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 03.11.2010 р. № 1007). Разом з тим, всі рішення
ОТГ повинні базуватись виключно в інтересах громади, підтримці діяльності закладів культури та
популяризації об’єктів культурної спадщини.
Законодавча база створила нові правові умови для ОТГ, також розроблено модель фінансового
забезпечення місцевих бюджетів, які отримали бюджетну автономію та фінансову незалежність. Всі
ОТГ вийшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним казначейством. Відповідно до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», місцевим бюджетам визначено обсяги
міжбюджетних трансфертів (обсяг трансфертів на 2018 рік складає 260,3 млрд грн, в тому числі по
загальному фонду – 256,4 млрд грн, по спеціальному фонду – 3,9 млрд грн). Найбільшу питому вагу в
складі трансфертів загального фонду займають субвенції:
– на здійснення державних програм соціального значення (116,6 млрд грн, 44,8% в загальному
обсязі);
– медична (60,4 млрд грн, 23,2%);
– освітня (52,4 млрд грн, 20,1%).
За результатами горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів базова
дотація визначена в сумі 8,2 млрд грн, реверсна – 5,4 млрд грн, проти відповідно 5,9 млрд грн та 3,9
млрд грн у 2017 році [14]. Місцеві органи влади ще не мають фінансових можливостей для
фінансування всієї соціально-культурної сфери, не викликає сумніву, що левову частку у структурі
трансфертів займають субвенції з соціального захисту, медична та освітня субвенції, в той час сфера
культури виявляється найбільш уразливою.
Враховуючи зазначене, з метою уникнення краху в сфері культури, необхідно невідкладно вжити
заходів з адаптації і розвитку закладів культури в умовах ОТГ, з урахуванням їх інноваційної
актуалізації. Пропонується створення на базі сільського клубу, бібліотеки та музею єдиного культурнодозвіллєвого центру, спектр діяльності якого має бути спрямований на створення якісного культурного
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дозвілля для мешканців громади, розвитку їх творчого потенціалу та просування бренду громади. В
інноваційному закладі культури бібліотеки поступово перейдуть від роботи у форматі «книгосховища»
до формату «кворкінг-бібліотеки», яка буде насичена інноваційно-інформаційними технологіями та
стане справжнім осередком інтелектуального та розвиваючого дозвілля. А музеї, які наразі виконують
функцію зберігання експонатів та проведення виставок, зможуть облаштувати арт-простори чи
мистецькі лабораторії, щоб транслювати культуру, викликати людей на діалог, піднімати важливі
питання історичних подій.
Культурно-дозвіллєвий центр – це прекрасна альтернатива стандартному закладу культури і тим
заходам, які зазвичай пропонують. Ефективне планування й управління у майбутньому дасть
синергетичний ефект і дохід, який перетворить заклади культури з дотаційних на суб’єкти, які зможуть
забезпечувати себе самостійно. Забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами у
сфері культури суттєво ускладнене, адже у нормативно-правових актах, концепціях, програмах щодо
ОТГ питання фінансування культури згадані в загальному контексті. Здійснення фінансової підтримки
сфери культури з використанням системи дотацій вирівнювання є, по-перше, обтяжливим для
бюджету, по-друге, неефективним для розвитку культурного середовища в ОТГ.
Децентралізація засад управління сферою культури, яка відбулась в багатьох розвинених країнах
світу, свідчить про розвиток партнерського діалогу в трикутнику: «держава – бізнес – громада».
Високорозвинені країни світу зуміли досягти високого рівня в частині альтернативних джерел
фінансування завдяки прискореному інвестуванню своєї економіки. Для активізації інвестиційної
привабливості сфери культури в ОТГ необхідно на державному і місцевому рівні реалізувати низку
заходів у законодавчій (формування стабільної нормативно-правової бази для залучення інвестицій і
забезпечення прав інвесторів), економічній (розробка стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку
сфери культури кожної ОТГ, в якій необхідно створювати чіткі і реалістичні завдання, цілі,
структурований план, реальні результати, показники виконання та часові рамки) та інформаційній сфері
(активізація інформаційного забезпечення для всіх діячів галузі культури, де вони могли б спілкуватись і
обмінюватись досвідом, шляхом створення інформаційно-комунікаційної платформи з забезпеченням
зворотного зв’язку). Зазначене сприятиме активізації громади та стимулюватиме місцеві органи влади
до залучення альтернативних джерел фінансування та підвищенню іміджу територій.
Сільські території та маленькі містечка – цікава аудиторія, простір, у більшості – унікальна
історична та культурна спадщина. За оцінкою рівня комфорту та екологічних чинників, вони мають
суттєві переваги над промисловими центрами. Це гарна платформа для створення бренду кожної
ОТГ, яка зможе виділити свої переваги для туристичної привабливості. Проте, туристичний потенціал,
який матеріалізований у геоприродних і культурологічних складових, сам по собі не є фактором
розвитку територій, якщо його ефективно не долучити в систему економічних відносин. Інноваційним
вирішенням цієї проблеми І. Г. Костирко вважає створення туристичних кластерів, які характеризує як
сконцентровану на певній території групу взаємопов’язаних з нею галузей (транспорту, зв’язку,
охорони здоров’я тощо), які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного при створенні комплексного
туристичного продукту території [15].
Формування туристично-рекреаційного кластера в умовах ОТГ призведе до створення та
просування бренду кожної території з зазначенням показників життя населення, наявних ресурсів та
рекреаційних можливостей. Сучасна ОТГ для просування бренду своєї території повинна мати у своєму
арсеналі різні інструменти комунікації (створення мобільного додатку, QR-кодування, активне
використання соціальних платформ (Social Media Marketing (SMM)) як інструменту інтернет-маркетингу.
Сучасні суспільно-економічні трансформації, розвиток інформаційних технологій, потребують
відповідних змін у кадровому забезпеченні сфери культури. Спеціалісти нового типу повинні володіти
програмними підходами до планування своєї діяльності, вміти розробляти концепції, програми,
прогнозувати результати культурного процесу та бути компетентними у сфері менеджменту,
маркетингу, фандрейзингу, що стануть стержнем у розробці стратегій розвитку закладів культури.
Наразі у всіх новостворених ОТГ серйозною проблемою є відсутність кваліфікованих кадрів –
високопрофесійних управлінців, менеджерів культури, здатних змінювати стратегію професійної
діяльності, відповідаючи на виклики часу. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, лежить в площині
системи управління сферою культури, яка в селах та маленьких містечках склалась ще в 20-30 роках
минулого століття. За цей час кардинально змінилася і економічна, і демографічна ситуація. В умовах
ОТГ виникає необхідність прогнозування кількості менеджерів культури за допомогою побудови
економіко-математичної моделі, яка виражає кореляційний зв’язок між чисельністю жителів ОТГ і
кількістю творчих працівників при умові створення культурно-дозвіллєвого центру (табл. 1).
Модель залежності кількості творчих працівників від кількості населення представлено у такому
вигляді:
У=2,59+1,62Х; (R=0,82),
(1)
де У – результативний показник моделі (чисельність творчого персоналу, осіб);
Х – факторний показник моделі (чисельність жителів села, тис. осіб);
R – коефіцієнт кореляції.

74

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таблиця 1
Прогноз потреби у творчих фахівцях для закладів культури
в умовах ОТГ, штатних одиниць
Творчі фахівці

Число жителів села (Х), тисяч
200

500

1000

1500

2000

2500

3000

Директор центру

1

1

1

1

1

1

1

Менеджер вільного часу

–

0,75

1

1

1

1

1

Менеджер народних ремесел

–

0,75

1

1

1

1

1

Працівник музею

–

–

0,5

0,5

1

1

1

Соціальний педагог

–

–

0,25

0,5

0,5

0,75

1

Спортивний тренер

–

–

0,25

0,5

0,5

0,75

1

Науковий співробітник (бібліотекар-консультант)

1

1

1

1

1

1

1

5

5,5

6

6,5

7

Всього (У)
2
3,5
Джерело: складено автором на основі експертних оцінок

Розрахунок моделі здійснюється на основі комп’ютерних засобів і програми Excel. За
результатами здійсненого математичного моделювання доведено, що при збільшенні чисельності
жителів села на 1 тис. осіб кількість творчого персоналу у середньому зростає на 1,62 штатних
одиниць. Визначений коефіцієнт кореляції свідчить про сильний рівень щільності зв’язку між
чисельністю жителів і творчих працівників. Обчислена модель оцінюється за допомогою критерія
Фішера, що підтверджує високий рівень достовірності для використання в практичних цілях.
Підводячи підсумки, зазначимо, що політика у сфері культури ОТГ містить як переваги, так і
недоліки. На основі аналізу статистичних даних, думки старост громад і населення, дослідження
соціально-економічного стану населених пунктів, що входять до ОТГ, проведено SWOT-аналіз
(табл. 2). На основі SWOT-аналізу можна здійснити ідентифікацію проблем, вибрати пріоритетні
напрями розвитку сфери культури в ОТГ та визначити перспективи підвищення іміджу територій.
Таблиця 2
SWOT-аналіз соціально-економічного стану ОТГ
Сильні сторони
1. Нові можливості для розвитку тих об’єктів, які
дійсно потрібні даному населенню.
2. Культурна спадщина (народні традиції, звичаї,
ремесла).
3. Удосконалення діяльності закладів культури з
урахуванням регіональної специфіки.
4. Посилення ролі регіонів.
5. Диверсифікація обслуговування, що ґрунтується
на
врахуванні
індивідуальних
здібностей,
схильностей, потреб та інтересів громади.
6. Людський ресурс.
7. Інвестиційна привабливість.
8. Розвинені особисті селянські господарства,
географія, що цікаво для туризму.
9. Місцеве співтовариство має змогу краще
контролювати владу.

Можливості
1. Включення компоненту культури до основоположних
нормативно-правових актів.
2. Вдосконалення управління державними видатками у
сфері культури.
3. Сприяння міжкультурної комунікації між державою,
бізнесом і громадою, співпраця з комерційними
структурами (участь у інвестиційних проектах).
4. Впровадження державних стандартів якості надання
послуг.
5. Модернізація культурних інституцій, збільшення
високоякісних послуг, всебічний розвиток територій,
туристичного
потенціалу
(розміщення
санітарнокультурних закладів), покращення умов життя.
6. Збереження культурної самобутності та національної
ідентичності.
7. Розвиток творчої ініціативи та соціальної активності
населення, зростання соціальної згуртованості в
громадах.
Слабкі сторони
Загрози
1. Несистематизоване законодавство.
1. Втрата історико-культурної самобутності окремих
2. Недостатнє фінансування.
територій
через
об’єднання
без
врахування
3. Інертність та пасивність щодо залучення етнокультурних чинників.
додаткових коштів.
2. Посилення сваволі чиновників та місцевих еліт через
4. Невідповідність
матеріально-технічної
бази послаблення державного контролю.
сучасним вимогам.
3. Активізація боротьби між політичними елітами.
5. Слабкий кадровий потенціал.
4. Уніфікація звичаїв, традицій та стилю життя.
6. Низький рівень життя населення.
5. Посилення процесів розмивання духовної самобутності
української культури через нерозуміння і небажання
населення приймати зміни.
6. Втрата національно-культурної ідентичності внаслідок
масового тиражування зарубіжних зразків.
Джерело: проаналізовано та сформовано автором
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Для економічного та соціального зростання в умовах продовження запровадження політики
децентралізації влади та проведення адміністративної реформи необхідно докласти всі зусилля,
спираючись на цілу низку сильних сторін – інвестиційна привабливість, наявність природних ресурсів,
національні традиції та автентичні промисли, екологічно чисті території та наявність трудових
ресурсів, та зменшення впливу слабких сторін – недостатнього фінансування, створення
сприятливого бізнес-клімату, відродження і популяризація культурної спадщини та підвищення рівня
соціальної згуртованості в громаді, а також зменшити відтік працездатного населення за межі ОТГ та
збільшити кількість нових робочих місць у креативному секторі галузі культури.
Висновки з проведеного дослідження. Подальший розвиток децентралізації сфери культури
в ОТГ, на нашу думку, має бути пов’язаний зі зміною діючої парадигми управління цим процесом та
переорієнтацією принципів культурної політики, базовим постулатом яких повинен стати принцип
перманентної взаємодії між державними органами, бізнесом та громадськістю. З огляду на це,
пріоритетними завданням держави у сфері культури в умовах ОТГ мають бути:
– створення систематизованого законодавства;
– підвищення ефективності фінансування;
– оновлення професійних навичок та принципів діяльності кадрів;
– консолідація громади;
– підвищення економічного розвитку.
Такий підхід дозволить розкрити креативний та культурний потенціал всіх мешканців громади,
створити можливості для самоокупності закладів культури, забезпечити нові робочі місця та
підвищити якість життя населення до європейських стандартів.
Подальші наукові розвідки здійснюватимуться у напряму дослідження щодо залучення
додаткових джерел фінансування у розвиток сфери культури та підвищенню іміджу територій ОТГ.
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КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо трансформації
організаційно-економічної моделі управління сфери культури в контексті територіального розвитку.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення
економічних явищ та праці провідних вчених-економістів з питань управління сферою культури. За допомогою
методів порівняльного аналізу й економічної діагностики виявлено особливості й тенденції розвитку галузі та
стану закладів культури. Економіко-математичне моделювання було використано при прогнозуванні кількості
творчих працівників в залежності від кількості населення. У ході дослідження застосовано метод експертних
оцінок – під час виявлення впливу сильних і слабких сторін, можливостей та загроз для розвитку сфери культури.
При розробці організаційно-економічної моделі управління сфери культури використано системно-структурний і
функціональні підходи, а також спектр методів, притаманних теоретичному й емпіричному рівням наукового
пізнання.
Результати. Узагальнено теоретичні підходи до управління сферою культури. Для оцінки фінансового
стану закладів культури в ОТГ проаналізовано законодавчу базу та модель фінансового забезпечення місцевих
бюджетів. Запропоновано на базі сільського клубу, бібліотеки та музею створити єдиний культурно-дозвіллєвий
центр, який в майбутньому зможе бути самоокупним. Визначено основні напрями розвитку в частині
альтернативних джерел фінансування. Обґрунтовано діяльність формування туристично-рекреаційного кластера
в умовах ОТГ, що призведе до створення та просування бренду кожної території, враховуючи її унікальну
історичну та культурну спадщину. За допомогою побудови економіко-математичної моделі визначено щільність
кореляційного зв’язку між чисельністю жителів ОТГ і кількістю творчих працівників при умові створення культурнодозвіллєвого центру в ОТГ. Проведено SWOT-аналіз, на основі якого здійснено ідентифікацію проблем та
визначено напрями розвитку сфери культури в умовах ОТГ.
Наукова новизна. Застосовано системний підхід до побудови ефективної організаційно-економічної
моделі управління сферою культури, у якому, на відміну від попередніх підходів щодо побудови цієї моделі,
враховано специфіку методів та інструментів як суб’єктів управління державної вертикалі, так і внутрішніх
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підсистем управління, що базуються на застосуванні кластерного підходу, показників активності населення та
розвитку туристичної діяльності.
Практична значущість. Розроблено рекомендації щодо трансформації організаційно-економічної моделі
управління сферою культури в умовах ОТГ, що дозволить підвищити ефективність діяльності закладів культури
та туристичну привабливість територій.
Ключові слова: організаційно-економічна модель; управління; сфера культури; заклади культури;
об’єднана територіальна громада; децентралізація; територіальний брендинг; туризм.
Maistrenko Yu.V. TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODEL OF
MANAGEMENT IN THE FIELD OF CULTURE AS A BASE OF TERRITORIAL BRANDING
Purpose. Development of theoretical, methodological provisions and practical recommendations on
transformation of the organizational and economic model of management in the field of culture in the context of territorial
progress.
Methodology of research. Methodological base of the research are a systematic approach to researching of
economic phenomena and researches of leading economists on management of the field of culture. The features and
trends of development of the field of culture and status of establishments of culture are determined by the help of
methods of comparative analysis and economic diagnostic. Economic and mathematical modeling is used in the process
of forecasting of scope of employees in the field of culture according to scope of citizens. The method of expert
assessments is used in the process of determining of strong and weak sides, opportunities and treatments to
development of the field of culture. System-structural and functional approaches and plural of methods which are used
on the theoretical and empirical levels of scientific cognition are used in the process of development of organizational
and economic model of management in the field of culture.
Findings. Theoretical approaches to the management of the field of culture are generalized. Legal base and
model of financial providing of local budgets are analyzed to estimate of financial status of establishments of culture in
UTC. There is proposed to establish Union Cultural and Leisure Center on the base of village club, library and museum,
to make UCLC self-sufficient in the future. Main orders of development of the alternative financial sources are defined.
The activity on forming of tourist and recreational cluster in conditions of UTC is grounded. It is forecasted that this
cluster will lead to creation and promotion of brands of each territories taking into account its unique historical and
cultural inheritance. The density of correlation connection between a number of citizens of UTC and a number of
employees in the field of culture in the circumstances of creation of UCLC is determined by the help of construction of the
economic-mathematical model. The SWOT- analysis is carried-out. Problems are identified and orders of development of
the field of culture in circumstances of UTC on the base of SWOT – analysis.
Originality. The systematic approach to construction of effective organizational and economic model of
management in the field of culture is used. The features of methods and means as subjects of state vertical government,
and also internal governmental subsystems which are based on the involving of cluster approach, of indicators of
activities of citizens and of progress of touristic field are taken into account in the process of using of systematic
approach to construction of effective organizational and economic model of management in the field of culture. It is
necessary to stress that such way has never been used before.
Practical value. Recommendations on transformation of organizational and economic model of management in
the field of culture in circumstances of UTC are carried out. These recommendations will permit to increase effectiveness
of activities of establishments in the field of culture and touristic attractiveness of territories.
Key words: organizational and economic model; management; field of the culture; establishments of culture;
united territorial community; decentralization; territorial branding; tourism.
Майстренко Ю.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по
трансформации организационно-экономической модели управления сферой культуры в контексте
территориального развития.
Методика исследования. Методологической основой исследования является системный подход к
изучению экономических явлений и труды ведущих ученых-экономистов по вопросам управления сферой
культуры. С помощью методов сравнительного анализа и экономической диагностики выявлены особенности и
тенденции развития отрасли и состояние учреждений культуры. Экономико-математическое моделирование
было использовано при прогнозировании количества творческих работников в зависимости от численности
населения. В ходе исследования применен метод экспертных оценок – при обнаружении влияния сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз для развития сферы культуры. При разработке организационноэкономической модели управления сферы культуры использованы системно-структурный и функциональные
подходы, а также спектр методов, присущих теоретическом и эмпирическом уровням научного познания.
Результаты. Обобщены теоретические подходы к управлению сферой культуры. Для оценки финансового
состояния учреждений культуры в ОТО проанализирована законодательная база и модель финансового
обеспечения местных бюджетов. Предложено на базе сельского клуба, библиотеки и музея создать единый
культурно-досуговый центр, который в будущем сможет быть самоокупаемым. Определены основные
направления развития в части альтернативных источников финансирования. Обоснованно деятельность
формирования туристическо-рекреационного кластера в условиях ОТО, что приведет к созданию и продвижению
бренда каждой территории, учитывая ее уникальные исторические и культурные наследия. С помощью
построения экономико-математической модели, определены плотность корреляционной связи между
численностью жителей ОТО и количеством творческих работников при условии создания культурно-досугового
центра в ОТО. Проведен SWOT-анализ, на основе которого осуществлена идентификация проблем и
определены направления развития сферы культуры в условиях ОТО.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Научная новизна. Применено системный подход к построению эффективной организационноэкономической модели управления сферой культуры, в котором, в отличие от предыдущих подходов к
построению этой модели, учтена специфика методов и инструментов как субъектов управления государственной
вертикали, так и внутренних подсистем управления, основанные на применении кластерного подхода,
показателей активности населения и развития туристической деятельности.
Практическая значимость. Разработаны рекомендации по трансформации организационноэкономической модели управления сферой культуры в условиях ОТО, что позволит повысить эффективность
деятельности учреждений культуры и туристическую привлекательность территорий.
Ключевые слова: организационно-экономическая модель; управление; сфера культуры; учреждения
культуры; объединенная территориальная община; децентрализация; территориальный брендинг; туризм.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Постановка проблеми. Капітал є однією з головних домінант функціонування та розвитку
економічної системи держави, основним джерелом створення та подальшого ефективного
функціонування будь-якого підприємства.
В умовах сучасного економічного становища в Україні та тенденції до світової глобалізації ринків
у суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, виникає потреба у
капіталі для здійснення нормальної діяльності підприємства та забезпечення його фінансової
стійкості.
Нестабільна політична та економічна ситуація в країні призвела не тільки до погіршення
загального фінансового стану та зниження інвестиційної діяльності, а й сприяла тому, що більшість
вітчизняних підприємств опинилися на межі фінансової кризи, а деякі з них взагалі збанкрутіли. Тому
актуальним є питання визначення для компанії оптимальної або певного цільового рівня структури
капіталу, що забезпечить фінансову стійкість та у найбільшій мірі сприятиме успішному її розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з капіталом акціонерного
товариства, його достатністю, структурою, управлінням та значенням в економічному розвитку
підприємства досліджувалися зарубіжними і вітчизняними економістами, серед них  В. М. Боронос
[7], Т. В. Момот [8], В. М. Мельник, І. В. Котькалова [2], Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова [1],
Т. В. Олійник [4], В. М. Попов, К. І. Безрученко [5], І. В. Нікітушкіна, С. Г. Морозова [3],
А. В. Сололдухіна, Д. В. Рєпін [6], А. М. Поддєрьогін [9], В. М. Шелудько [10] та інші.
Проте, не зважаючи на досить широкий спектр досліджень, в економічній літературі практично
відсутні роботи, присвячені класифікації існуючих моделей оптимальної структури капіталу.
Актуальність питання та недостатня теоретична його розробленість визначили вибір теми даного
дослідження.
Постановка завдання. Мета статті  узагальнити й систематизувати погляди вчених стосовно
процесу оптимізації структури капіталу на основі класифікації існуючих теоретичних підходів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Структура капіталу  спеціальне логічне поняття,
введене в сучасний фінансовий аналіз для позначення комбінації (співвідношення) джерел позикового
і власного фінансування, яка прийнята в підприємства для реалізації її ринкової стратегії. Важливо
розрізняти оптимальну і цільову структуру капіталу [5, с. 361].
Поняття «оптимальна структура капіталу» відображає ідеальне співвідношення боргу і власного
капіталу, що максимізує ринкову вартість компанії. Дослідження свідчить про те, що власні кошти, як
правило, використовуються на розширення виробництва, модернізацію обладнання на довгострокову
перспективу. Найбільш кращим джерелом подібного фінансування є нерозподілений прибуток. Але

79

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2018[39]
Міжнародний науково-виробничий журнал

якщо цих коштів не вистачає, то вдаються до позикових коштів. Основними формами їх отримання є
кредити, позики, лізинг і т.д. [4, с. 106].
Точно оцінити значення ідеального співвідношення власного і позикового капіталу дуже важко.
Тому менеджери, користуючись різними кількісними і якісними методами, можуть лише визначити для
компанії певний цільовий рівень структури капіталу, який буде у найбільшій мірі, на їх погляд, сприяти
успішному її розвитку.
Відповіді на питання пошуку раціонального співвідношення джерел фінансування дають існуючі
теорії структури капіталу.
Українські вчені по-різному класифікують теорії структури капіталу.
Поддєрьогін А. М. [9, с. 272-273] поділяє теорії структури капіталу на три основні групи. Це:
1.традиційний підхід та його уточнення й модифікація Модільяні-Міллером;
2.компромісний підхід (підприємство встановлює структуру капіталу у такий спосіб, щоб
гранична вартість капіталу і граничний ефект від фінансового важеля були рівними);
3.сигнальний підхід (модель Росса, модель Майерса-Майлуфа, модель Міллера і Рока, модель
Рока, модель Уелша).
Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. [1, с. 296-300] розглядають наступні теорії структури капіталу:
1.теорія Міллера-Модільяні;
2.теорія статичного компромісу;
3.теорія Г. Дональдсона (теорія субординації джерел);
4.сигнальна теорія С. Майера (теорія асиметричної інформації).
Момот Т. В., Безугла В. О., Тараруєв Ю. О., Кадничанський М. В., Чалий І. Г. [8, с. 200-203]
розвиток теорій структури капіталу подають у такій послідовності:
1.теорія Модільяні-Міллера;
2.теорії, альтернативні теорії Модільяні-Міллера;
3.теорія Г. Дональдсона (теорія субординації джерел);
4.сигнальна теорія С. Майера (теорія асиметричної інформації).
Боронос В. М. [7, с. 151-156] розглядає наступні теорії структури капіталу:
1.теорія Міллера-Модільяні;
2.теорія статичного компромісу;
3.теорія Г. Дональдсона (теорія субординації джерел);
4.сигнальна теорія С. Майерса (теорія асиметричної інформації);
5.альтернативні теорії (теорія ієрархії).
Мельник В. М., Котькалова І. В. поділяють підходи до визначення оптимальної структури
капіталу на класичні та сучасні. До класичних підходів вони відносять теорію Модільяні-Міллера;
моделі стаціонарного співвідношення; інвестиційні моделі; моделі корпоративного контролю та моделі
стейкхолдерів. До сучасних теорій структури капіталу, на їх думку, належить: синхроністична теорія;
теорія інформаційних каскадів, а також підхід з урахуванням особливостей розвитку українських
підприємств [2, с. 123].
Нікітушкіна І. В. і Морозова С. Г. [3] аналіз теорій структури капіталу будують на основі їх поділу
на статичні і динамічні. Спочатку розглядаються статичні теорії структури капіталу, такі як
традиціоналістський підхід Д. Дюрана, основоположні теорії Ф. Модільяні і М. Міллера, агентські
моделі, компромісна теорія, теорія ієрархії і гіпотеза пристосування до ринку. Своєю чергою динамічні
моделі вони поділяють на два типи: сигнальні і компромісні.
Слід зазначити, що поділ існуючих підходів до визначення оптимальної структури капіталу
компанії на статичні і динамічні є досить умовним, оскільки певні моделі першого напряму
розглядаються не тільки в статичному, але і в динамічному аспекті.
Статичні моделі спрямовані на пошук оптимальної структури капіталу компанії і наслідування їй.
Якщо оптимальна структура визначена, то досягнення цієї пропорції в елементах капіталу має стати
метою керівництва в майбутньому. Що стосується динамічного підходу, то його основу складають
моделі, в яких структура капіталу є кумулятивним результатом діяльності компанії в минулому.
Динамічні моделі допускають відхилення від цільової структури в конкретний момент часу та
визначають оптимум як часовий ряд. Такі моделі враховують постійний потік інформації, який отримує
ринок по даній компанії; розглядається більше число інструментів прийняття рішень.
Узагальнивши існуючі в науковій літературі підходи до оптимізації структури капіталу,
пропонуємо їх наступну класифікацію (рис. 1).
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ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
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Статичні
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Теорія МодільяніМіллера:
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Рис. 1. Систематизація наукових підходів до оптимізації структури капіталу
Джерело: складено автором на основі [1–3; 6–10]

Розглянемо зміст кожної з представлених на рис. 1 теорій оптимальної структури капіталу:
1. Традиційний підхід. Сутність цього підходу полягає в тому, що вартість капіталу підприємства
залежить від його структури. Визначається оптимальна структура капіталу, що мінімізує значення
середньозваженої вартості капіталу й одночасно максимізує ринкову вартість підприємства.
При цьому підході визначається залежність вартості капіталу від вартості його складових, а саме
вартості власного і позикового капіталу. Залежно від структури капіталу вартість кожного джерела
змінюється. Традиційний підхід передбачає, що ринкова вартість підприємства, яке використовує
позиковий капітал (до певного рівня), може бути вищою порівняно з ринковою вартістю підприємства,
яке не використовує залучені кошти. Найбільший внесок в розвиток даної теорії вніс Давід Дюран.
Традиційний підхід до структури капіталу був панівним до 1958 року.
2. Теорія Модільяні-Міллера (1958 р.) уточнює і модифікує традиційний підхід. Основні
припущення теорії Міллера-Модільяні такі:
 відсутні податки;
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 підприємства функціонують в умовах ефективного ринку, на якому всі інвестори діють
раціонально; мають доступ до інформації, якою можна користуватись на безоплатній основі; відсутні
також транзакційні витрати;
 підприємства емітують лише облігації з купонними виплатами на рівні безризикової процентної
ставки та акції (при цьому самі підприємства  емітенти акцій належать до однієї групи ризику);
 інвестори можуть вкладати кошти під безризикову процентну ставку;
 ціна у разі відсутності податків не залежить від розміру залучених коштів і дорівнюватиме
операційному прибутку.
Подальші дослідження М. Міллера та Ф. Модільяні привели до появи теорії структури капіталу
(1963 р.), яка вже враховувала податки.
Згідно з цією теорією, підприємству вигідно повною мірою фінансуватися за рахунок позикового
капіталу, оскільки процентні виплати за позикою не входять до бази оподаткування. Також в
модифікованій теорії Міллера-Модільяні були враховані додаткові витрати на подолання фінансових
труднощів у результаті зростання ризику структури капіталу [10, с. 302].
Основний постулат теорії Модільяні-Міллера: ринкова вартість компанії не залежить від
структури її капіталу і визначається нормою капіталізації очікуваного доходу в компанії її класу.
3. Теорія статичного компромісу. Основний зміст теорії полягає в тому, що зі зростанням частки
боргового капіталу досягається оптимальна структура капіталу. Надалі при зростанні частки боргового
капіталу вигода від економії на податках нейтралізується витратами на подолання фінансових
труднощів внаслідок несприятливої структури капіталу. Цю теорію ще називають теорією «статичного
компромісу» між економією від зниження податкових виплат і витратами на фінансування ризику
структури капіталу.
Теорія статичного компромісу враховує витрати фірми на вихід з кризового становища в
результаті фінансового спаду [1, с. 297].
4. Моделі асиметричної інформації передбачають, що на ринку існують значні інформаційні
асиметрії, а операторами, що мають доступ до інсайдерської інформації, є менеджери компанії.
Моделі асиметричної інформації поділяються на інвестиційні та сигнальні.
Першою і найбільш розробленою інвестиційною моделлю асиметричної інформації є теорія
ієрархії, головна ідея якої (менеджмент корпорації віддає перевагу внутрішнім фондам фінансування)
відображається в теорії Г. Дональдсона (1961 р.). Цю теорію ще називають теорією субординації
джерел фінансування. Її положення наступні:
 щоб зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел, потрібно в першу чергу
використовувати внутрішні джерела: прибуток (після оплати фінансових зобов’язань) і амортизацію;
 якщо виникає потреба у зовнішніх джерелах фінансування, то доцільно дотримуватися такої
послідовності (субординації): спочатку  банківські кредити, потім  випуск конвертаційних облігацій і
тільки в останню чергу  випуск нових акцій.
До сигнальних моделей структури капіталу відноситься модель Росса та модель МайерсаМайлуфа. Модель Росса (1977 р.) передбачає, що менеджер має можливість прийняттям своїх рішень
впливати на дії інвесторів. Менеджер, як монополіст на інформацію про майбутні грошові потоки на
підприємстві, що залежать від прийняття фінансових рішень, може вибирати сигнали про перспективи
розвитку. У моделі Росса обґрунтовується вибір сигналів з погляду менеджера (його благополуччя).
Передбачається, що менеджер отримає винагороду за результатами роботи як певну частку від
ринкової вартості підприємства (компанії).
У сигнальній моделi Майєрса-Майлуфа (1984 р.). передбачається, що менеджер приймає
рішення виходячи з інтересів акціонерів, які існували на момент прийняття фінансових рішень. Модель
свідчить, що коли інвестори на фінансовому ринку мають недостовірну інформацію про вартість
компанії, тоді фінансування деяких інвестиційних проектів за допомогою емісії акцій буде невигідним
для таких акціонерів цього товариства (компанії). Інші джерела фінансування, ціна яких меншою мірою
залежить від інформації, що надходить від товариства (компанії) (наприклад, боргові зобов’язання),
дають змогу прийняти позитивне рішення щодо проекту [3, с. 48].
Рекомендацією сигнальної моделі по формуванню цільової структури капіталу є підтримання
запасу позикової потужності для залучення позик в умовах асиметрії інформації.
5. Динамічні компромісні моделі. Слід зазначити, що в рамках динамічної компромісної теорії, на
відміну від інших моделей і теорій, які в тій чи іншій мірі пояснюють зміну структури капіталу в часі, є
більше можливостей пояснення динаміки структури капіталу.
Суть динамічної компромісної теорії зводиться до кількох ключових положень:
 компанії мають певні цільові структури капіталу;
 фактичні рівні боргового навантаження внаслідок впливу як стохастичних, так і детермінованих
чинників відхиляються від своїх цільових значень;
 існують певні межі рекапіталізації, в рамках яких компанії не прагнуть досягти цільової
структури капіталу при наявності відхилень від неї;
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 при досягненні фактичними значеннями рівня лівериджа меж рекапітазації або виході за їх
межі, компанії прагнуть пристосувати свою структуру капіталу до цільового рівня з певною швидкістю,
так званою «швидкістю пристосування», яка показує яку частину розриву між фактичним і цільовим
борговим навантаженням компанія долає за один період;
 існують певні вигоди від пристосування, які полягають в збільшенні вартості компанії при русі
до цільової структури капіталу; поряд з вигодами, існують певні витрати пристосування, які і
обумовлюють наявність меж рекапіталізації;
 процес пристосування має місце, коли вигоди від пристосування перевищують витрати,
пов’язані з рухом до цільової структури капіталу [3, с. 50].
6. Поведінкові моделі. Пpи емпipичній пеpевіpці розглянутих вище теoрій структуpи капiталу
сталo зpозумiло, що вoни поганo oписують корпoративну пpактику у цiй галузi i не дивлячись на те, щo
вoн є вiдомими, кoмпанії чoмусь не кoристуються oптимальним спiввідношенням бoргу до власнoго
капiталу, хoча пo теoрії кoмпромісу вoно пoвинно максимiзувати вартiсть компанiї. І, нaвпaки, компaнії
дозвoляють співвiдношенню бoрг/влaсний кaпітал вільнo дрейфувaти, кoпіюють йoго у iнших кoмпаній
галузi, абo пiдтримують йогo на незрозумілo низькoму (з тoчки зoру теoрії кoмпромісу) pівні  близько
нуля, але пpи цьoму вхoдять в числo найбiльш успiшних компанiй свiту. Крiм тoго, кoмпанії охoче
йдуть на випуcк акцiй, що супеpечить теоpії ієраpхії, і пpи цьoму частo pоблять це не чеpез
недоступність iнших джеpел фінансування, а з метoю «зiграти» на поточнiй пеpеoціненостi капiталу
компанiї на pинку. Це oзначає, щo кoмпанії кoристуються iншими пpавилами пpи фоpмуванні
стpуктуpи капiталу і дoсить eфeктивнo.
Тобто, у менеджменті структури капіталу відбулася історична зміна парадигм: від традиційної до
поведінкової. Поведінкові фінанси  це напрямок неокласичної фінансової теорії, в рамках якої
здійснюється дослідження емпірично підтверджених відхилень від традиційної теорії. Поведінкові
фінанси ставлять під сумнів припущення про раціональне поводження учасників ринку, намагаються
виявити в поведінці інвесторів систематичні відхилення від моделі раціонального прийняття рішень і
створити нові фінансові теорії, які враховували б ці відхилення. Головна відмінність поведінкової
парадигми від традиційної полягає в застосуванні описового підходу. Такий підхід дає більш
реалістичне уявлення про економічні процеси.
До поведінкових моделей структури капіталу відносяться:
 теорія відстеження ринку. Поняття «відстеження ринку» стосовно до сфери корпоративних
фінансів в найзагальнішому сенсі означає, що прийняття управлінських рішень здійснюється
менеджментом компанії з урахуванням поточної кон’юнктури ринку акцій. В рамках цієї теорії важливі
тільки ті корпоративні рішення, які пов’язані зі зміною співвідношення позикових і власних коштів
компанії, а саме, емісій і викупів акцій. В цьому випадку під відстеженням ринку буде матися на увазі
постійний моніторинг ринкової ситуації і вибір найбільш сприятливого моменту для залучення
акціонерного капіталу. Згідно з цією теорією, структура капіталу є кумулятивним ефектом усіх минулих
дій компанії по відстеженню ринку. Це означає, що у компанії не існує цільової структури капіталу.
Структура капіталу формується стихійно в результаті реалізації сьогохвилинних сприятливих
можливостей, що складаються на ринку;
 теорія інформаційних каскадів. Основна ідея цієї теорії полягає в тому, що в багатьох
ситуаціях оптимальною стратегією поведінки індивіда є повторення дій (або рішень) його
попередників, що опинилися в аналогічній ситуації, незалежно від особистої інформації, якою він
володіє. Стосовно структури капіталу інформаційний каскад проявляється в імітаційній поведінці
менеджерів: вони сліпо слідують популярним у поточний момент методам управління нею. Авторами
теорії інформаційних каскадів є С. Біхчандані, Д. Хіршляйфер та І. Велч (1992 р.);
– теорія автономії інвестицій менеджерів. Ця теорія структури капіталу почала розвиватися в
дослідженні Е. Діттмар і Е. Такора (2007 р.). Згідно з теорією автономії інвестицій менеджерів,
ключовим фактором при прийнятті фінансових рішень є ступінь відповідності очікувань інвесторів з
прийнятими менеджерами рішеннями. Компанія буде вдаватися до нарощування частки власного
капіталу, коли ринкова вартість її акцій і ступінь згоди інвесторів з менеджерами високі. Якщо ж у
менеджерів немає впевненості, що їх сприйняття проекту не співпадає з очікуваннями інвесторів, то
компанія повинна звернутися до боргового фінансування. E. Діттмар і E. Такор також вказують на
принципову відмінність своєї концепції від теорії відстеження ринку, в рамках якої зв’язок між емісією
цінних паперів і ціною акцій пояснюється тим, що компанія переоцінена. Відповідно до концепції
автономії інвестицій менеджерів, дана залежність виникає тому, що висока вартість акцій свідчить про
згоду інвесторів з діями менеджерів на даний момент [6, с. 113];
 теорія впливу особистих якостей менеджерів на структуру капіталу (Д. Хекбарт, 2004 р.;
Л. Баррос, 2007 р. та ін.). В теорії обґрунтовується існування взаємозв’язку між особистими
менеджерськими якостями і стратегією фінансування компанії. Менеджери, які визначають структуру
капіталу компанії, схильні до надмірної самовпевненості і оптимізму, неприйняття втрат, контекстного
мислення та ін. Чим більше самовпевненість і оптимістична налаштованість менеджера, тим більш
високу частку боргового капіталу матиме компанія. Такі менеджери досить часто емітують нові боргові
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зобов’язання, дотримуються теорії відстеження можливостей на ринку і не дотримуються теорії
ієрархії. Помірно оптимістичні і впевнені менеджери сприяють підвищенню вартості компанії, тому що
високий коефіцієнт боргового навантаження стримує їх можливі недобросовісні дії по відношенню до
акціонерів компанії, що володіють меншою мірою інформованості (дії щодо розтрати внутрішніх
ресурсів компанії на фінансування сумнівних проектів і т.д.) [6, с. 114].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в дослідженні було визначено основні
етапи розвитку теорій структури капіталу акціонерних товариств, розглянуті їх основні положення. На
основі поділу теорій структури капіталу на класичні та неокласичні, які, в свою чергу, поділяються на
статичні та динамічні запропонована класифікація теорій структури капіталу з урахуванням новітніх
тенденцій в галузі формування оптимальної структури капіталу, які, на нашу думку, недостатньо
представлені в вітчизняній науково-економічній літературі.
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Гнєушева В.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Мета. Узагальнення й систематизація поглядів вчених стосовно процесу оптимізації структури капіталу на
основі класифікації існуючих теоретичних підходів.

84

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Методика дослідження. Теоретико-методичну базу дослідження склали загальнонаукові методи: аналізу
та синтезу  для дослідження основних положень існуючих в науковій літературі теорій структури капіталу;
причинно-наслідкового зв’язку  при класифікації теорій структури капіталу; монографічний  при вивченні праць
зарубіжних і вітчизняних вчених в галузі оптимізації структури капіталу.
Результати. Визначено, що стійкий фінансовий стан компанії залежить від обґрунтування оптимальних
пропорцій використання власного і позикового капіталу та залучення необхідних їх обсягів для досягнення
цільової структури капіталу. Досліджено поетапний розвиток теорій структури капіталу та їх ключові положення.
Встановлено, що існуючі в науковій літературі підходи до структури капіталу можна поділити на дві групи: до 1958
р.  традиційний або класичний підхід до структури капіталу і після 1958 р.  неокласичні теорії структури
капіталу. Виявлено, що одні моделі структури капіталу направлені на пошук оптимальної структури капіталу
компанії і дотримання її, тобто є статичними, а в інших (динамічних моделях)  структура капіталу є кумулятивним
результатом діяльності компанії в минулому. Доведено, що класифікація теорій структури капіталу дозволяє
істотно просунутися в розумінні, чим має керуватися топ-менеджмент компанії при прийнятті фінансових рішень
відносно формування оптимальної структури капіталу.
Наукова новизна. Подальшого розвитку дістала класифікація існуючих теорій структури капіталу. На
основі узагальнення та систематизації поглядів вчених запропонована класифікація теорій структури капіталу
акціонерних товариств, яка, на відміну від існуючих, включає більшу кількість класифікаційних ознак та враховує
новітні тенденцій в галузі формування оптимальної структури капіталу, що недостатньо представлені в
вітчизняній науково-економічній літературі.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для аналітичного
супроводження розробки та реалізації політики управління структурою капіталу в акціонерному товаристві з
метою її оптимізації.
Ключові слова: власний капітал, оптимальна структура капіталу, позиковий капітал, теорії структури
капіталу, цільова структура капіталу.
Hnieusheva V.O. CLASSIFICATION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE
OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE OF THE JOINT STOCK COMPANY
Purpose. The aim of the article is generalization and systematization of the views of scientists in relation to the
process of optimizing the structure of capital based on the classification of existing theoretical approaches.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research consisted of the general
scientific methods: analysis and synthesis  for studying the main provisions of the existing theories of capital structure
existing in the scientific literature; cause-effect connection  in the classification of theories of the structure of capital;
monographic  in studying the works of foreign and domestic scientists in the field of optimization of the structure of
capital.
Findings. It is determined that stable financial position of the company depends on the substantiation of the
optimal proportions of using own and borrowed capital and attracting the necessary volumes to achieve the target capital
structure. The stage-by-stage development of theories of capital structure and their key positions is investigated.
It has been established that the approaches to capital structure existing in the scientific literature can be divided
into two groups: up to 1958  traditional or classical approach to capital structure, and after 1958  neoclassical theory of
capital structure. It is found that some patterns of capital structure are aimed at finding the optimal capital structure of the
company and its observance, that is, they are static, while in others (dynamic models)  the capital structure is the
cumulative result of the company’s activity in the past.
It is proved that the classification of theories of the structure of capital can significantly advance in understanding
what should be guided by top management of the company in making financial decisions regarding the formation of an
optimal structure of capital.
Originality. The classification of existing theories of the structure of capital received further development. A
classification of theories of capital structure of joint stock companies is proposed on the basis of generalization and
systematization of the views of scientists, which, unlike existing ones, includes a greater number of classification
characteristics and takes into account the latest trends in the formation of an optimal capital structure that is not
sufficiently represented in the national scientific and economic literature.
Practical value. The results of the study may be proposed for analytical support of the development and
implementation of the capital structure management policy in a joint-stock company in order to optimize it.
Key words: equity capital, optimal capital structure, loan capital, theory of capital structure, target capital
structure.
Гнеушева В.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Цель. Обобщение и систематизация взглядов ученых относительно процесса оптимизации структуры
капитала на основе классификации существующих теоретических подходов.
Методика исследования. Теоретико-методическую базу исследования составили общенаучные методы:
анализа и синтеза  для исследования основных положений существующих в научной литературе теорий
структуры капитала; причинно-следственной связи  при классификации теорий структуры капитала;
монографический  при изучении трудов зарубежных и отечественных ученых в области оптимизации структуры
капитала.
Результаты. Определено, что устойчивое финансовое состояние компании зависит от обоснования
оптимальных пропорций использования собственного и заемного капитала и привлечения необходимых их
объемов для достижения целевой структуры капитала. Исследовано поэтапное развитие теорий структуры
капитала и их ключевые положения. Установлено, что существующие в научной литературе подходы к структуре
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капитала можно разделить на две группы: до 1958 г.  традиционный или классический подход к структуре
капитала, и после 1958 г.  неоклассические теории структуры капитала. Выявлено, что одни модели структуры
капитала направлены на поиск оптимальной структуры капитала компании и следование ей, то есть являются
статическими, а в других (динамических моделях)  структура капитала является кумулятивным результатом
деятельности компании в прошлом. Доказано, что классификация теорий структуры капитала позволяет
существенно продвинуться в понимании, чем должен руководствоваться топ-менеджмент компании при принятии
финансовых решений относительно формирования оптимальной структуры капитала.
Научная новизна. Дальнейшее развитие получила классификация существующих теорий структуры
капитала. На основе обобщения и систематизации взглядов ученых предложена классификация теорий
структуры капитала акционерных обществ, которая, в отличие от существующих, включает большее количество
классификационных признаков и учитывает новейшие тенденции в области формирования оптимальной
структуры капитала, недостаточно представленные в отечественной научно-экономической литературе.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для аналитического
сопровождения разработки и реализации политики управления структурой капитала в акционерном обществе с
целью ее оптимизации.
Ключевые слова: заемный капитал, оптимальная структура капитала, собственный капитал, теории
структуры капитала, целевая структура капитала.
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СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Постановка проблеми. Інноваційні проекти є тими факторами, що дозволяють створювати
конкурентоспроможні переваги для підприємства. Вони впливають на підвищення вартості фірми, її
статусу та положення серед конкурентів. Реалізація інноваційних проектів обтяжена великою
невизначеністю і саме тому вона пов’язана з високим рівнем ризику. Значною проблемою реалізації
інноваційних проектів є джерело їх фінансування. Наразі є важливим пошук оптимальних джерел
фінансування інноваційної діяльності для промислових підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з інноваційними проектами, в
останні роки дуже популярні та були досліджені багатьма вченими. Серед науковців можна виділити:
Васильчука І. [1], Єлісєєву Л. [2], Марченко О. [3], Огородника В. [4], Петрушенко Ю. [5] та ін.
Інновації та нові технології дозволяють адаптувати підприємства до вимог замовника та швидкої
зміни конкурентного середовища, а також забезпечити більш довгий життєвий цикл продукту, який
виготовляє компанія. Промислові підприємства мають постійно слідкувати за тенденціями на ринку та
покращувати якості власної продукції задля задоволення потреб споживачів. Також підприємства
мають аналізувати попит і прогнозувати, які нові продукти будуть популярними у майбутньому.
Роботи, пов’язані з впровадженням нових або покращених продуктів на ринок зазвичай є
капіталомісткими, і їх результати непередбачувані. Тому дослідження особливостей фінансуванням
проектів НДДКР є на сьогодні дуже важливими та актуальними.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні новітніх джерел фінансування
інноваційних проектів; виявленні сучасних трендів фінансування інноваційної діяльності, зокрема,
інструменту соціальної взаємодії (краудфандинг), визначенні його основних видів; оцінці особливостей
фінансування шляхом використання венчурного капіталу та фінансування, пов’язане з групами бізнесангелів на промислових підприємствах України; виокремленні проблем в сфері фінансування
інноваційних проектів та формуванні шляхів їх вирішення на промислових підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з останніми теоріями, інновації є
результатом численних складних взаємодій між окремими особами та організаціями і середовищем, в
якому діють ці особи та організації. Розвиток теорії інновацій і інноваційних процесів свідчать про
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подальшу еволюцію цих явищ поряд з прогресивними процесами в сучасній економіці, що призведе
до більш складних моделей інноваційного процесу. Одним з них є відкритий підхід (відкриті інновації –
open innovation).
У зв’язку з цим, крім традиційних джерел фінансування інноваційних проектів в області
технологій, з’являються нові. Інновації можуть фінансуватися з різних джерел, наприклад: власні
ресурси організації, кошти, отримані від співпраці з іншими організаціями (відкриті інновації) або
можуть фінансуватися громадою через Інтернет (краудфандинг).
В даний час краудфандинг розглядається як фінансування через соціальну взаємодію різних
підприємств, включаючи інноваційні проекти зі сфери бізнесу, культури, мистецтва, спорту, засобів
масової інформації.
Вважається, що батьком терміну є М. Салліван, який вперше використав його в своєму блозі
«фундаблог» у 2006 р. За визначенням О. Марченко: «Краудфандинг – це співпраця, кооперація
людей, які добровільно надають фінансову підтримку стартапу, інноваційному проекту, ідеї або
організації» [3, с. 144-146].
Варто зауважити, що, окрім своєї головної цілі (фінансування проектів), краудфандинг виконує
важливу функцію – започаткування нового тренду в бізнесі. Фінансові ресурси отримуються від
користувачів Інтернету. Ідея, а також сильна сторона цього механізму – це отримання мікроплатежів
від широкої громади. Проект фінансується через велику кількість малих одноразових платежів,
зроблених людьми, що зацікавились проектом.
Привабливими для вкладників проекти робить, перш за все: хороша ідея, творчість, авторитет,
прозорість. Слід додати, що проект повинен бути завершений до кінцевого терміну (дедлайну). Якщо
після закриття аукціону зібраних коштів виявилось недостатньо для мінімально необхідного рівня,
зазначеного на сайті, всі депозити повертаються вкладникам.
Краудфандинг виділяється як новий механізм для залучення коштів і має певні особливості, які
відрізняють його від інших традиційних форм, таких як публічні збори та пожертвування. Відзначимо,
що перша особливість краудфандингу полягає в тому, що переказ коштів здійснюється не готівкою, а в
дематеріалізованій безготівковій формі. При цьому, другою особливою рисою є те, що мета проекту,
який фінансується, завжди чітко визначена. В програмі проекту детально прописано, на що саме
будуть витрачені отримані від інвесторів кошти. Краудфандинг не вимагає згоди будь-якого
державного органу та може проводитись в особистих, бізнесових чи громадських цілях. Третя
особливість полягає в тому, що умови залучення капіталу кращі та більш вигідні, ніж загальнодоступні
ринкові умови.
Тобто, краудфандинг є більш доступним інструментом залучення коштів для інноваційних
проектів, ніж інші сучасні джерела. У зв’язку з розвитком краудфандингу, сформувалися різні його
форми. Моделі краудфандингу представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Моделі краудфандингу
Благодійна модель
(donation based)

Модель з
винагородою
(reward-based)

Кредитна модель
(credit based)

Не відбувається
повернення послуги

Найбільш
розповсюджена
модель
краудфандингу

Форма договору
мікропозики серед
дрібних інвесторів
через інтернетплатформу

Кошти збираються на
різноманітні благодійні
Має характер
заклади. Наприклад,
передплати за
на лікування хворої
продукт, який є
Є видом кредиту
людини, на
результатом
будівництво школипроекту
інтернату для дітейсиріт тощо
Джерело: розроблено автором на основі [15]

Акціонерна модель (equity based)
Передбачає продаж конкретної
кількості акцій індивідуальним
інвесторам в відкритій формі, тобто
проект пропонується широкому колу
потенційних інвесторів
В рамках моделі виділяють:
- колективне спів фінансування
компанії (багато акціонерів сплачують
невеликі суми з метою заробітку в
майбутньому);
- інвестиційний фонд (акціонери
створюють фонд, в якому разом
інвестують у підприємства).

З інформації табл. 1 видно, що існує чотири основні форми краудфандингу. Головна відмінність
цих моделей полягає у наявності та способу отримання вигоди для вкладників коштів.
Процес фінансування інноваційних проектів через краудфандинг починається з розміщення
пропозиції на спеціальній платформі. В пропозиції прописано предмет оферти, характер участі та
сума, необхідна для реалізації проекту. Потім адміністратори платформи перевіряють пропозицію та у
разі позитивного рішення вони розміщують його на порталі. Під час збору коштів інвестори вказують
суми, які вони хочуть витратити на фінансування проекту.
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Якщо після закінчення відповідного терміну вдалось отримати необхідну суму коштів, то проект
втілюється у життя. Після чого інвесторам відправляються готові продукти, якщо це модель з
винагородою учасників, або повертаються вкладені кошти з відсотками у випадку кредитної моделі.
Якщо ж проект закінчується невдачою, кошти повертаються на рахунок інвесторів.
Перша краудфандингова акція (реалізована та ще невизначена термінологією) була соціальною
кампанією «Допоможи Маріліон, сплати 5 доларів на наш рахунок». Американські фанати рок-групи
Marillion в 1997 р. вирішили фінансувати тур групи, яка не мала для туру власних коштів. За короткий
час було зібрано 60000 доларів США. Пізніше група профінансувала свої компакт-диски таким самим
чином.
У 2000 р. були створені перші соціальні платформи ArtistShare та JustGiving.com, присвячені
музикантам. У 2008 р. було створено Indiegogo (США), а в 2009 р. було створено найбільшу на
сьогодні платформу KickStarter (США). Станом на 2018 р. на платформі KickStarter було зібрано
3626208365 дол. США та профінансовано 142291 проектів [6].
За прогнозами експертів, у 2020 р. очікується, що глобальна вартість краудфандингу
становитиме 500 мільярдів доларів. Завдяки цьому можна буде створити 2 мільйони додаткових
робочих місць.
Ще в 2013 р. консалтингова компанія «Делойт» заявила про перспективність краудфандингу як
джерела фінансування продуктів технологічних і віртуальних та як новий спосіб фінансування, який
заповнить свою нішу на ринку капіталу високого ризику.
Через рік Делойт в «Tech Trends 2014: Inspiring Distruptions 2014» присвятив цілий розділ
краудсорсингу та виділив три його типи:
1. Простий краудсорсинг, орієнтований на невеликі завдання (simple, task-oriented crowdsourcing).
Платформи кадрового забезпечення, такі як Mechnical Turk Amazona, Gigwalk, TaskRabbit, Elance,
Field Agent, Quri, шукають кадри (співробітників) для простих, рутинних завдань, які не вимагають
високої кваліфікації. Мета співробітників – заробляти гроші (невисока платня), працювати дистанційно,
мати свободу вибору роботи.
2. Комплексний краудсорсинг, заснований на досвіді (сomplex, experience-based crowdsourcing).
Це такі платформи, як: 0EQS, crowdSPRING, Kaggle, oDesk або Tongal. Необхідні співробітники, які
мають спеціальні навички, думають абстрактно, мають вищу освіту або досвід в галузі.
3. Відкритий краудсорсинг, генеруючий ідеї (оpen-ended, idea generating crowdsourcing). Метою
даного виду є створення ідей та інноваційних продуктів за допомогою залучених кадрів. Такими
платформами є IdeaConnection та InnoCentive.
Також експерти Делойт виокремили нові напрямками бізнесу: Crowdfunding (приклади платформ
– Kickstarter, IndieGoGo); Collaborative consumption, тобто розподіл одного продукту між різними
споживачами, наприклад автомобілями, житлом (послуги Uber та Airbnb); Crowd contribution чи shared
knowledge – обмін інформацією, ідеями, знаннями (приклад – Вікіпедія) [7].
Очевидно, що в краудфандингу існує величезний потенціал щодо доповнення традиційних
джерел фінансування і підтримки фінансування реального сектору економіки. Краудфандинг може
підтримати промислові підприємства не тільки в плані збільшення доступу до фінансування, але також
в контексті додаткових маркетингових інструментів та маркетингових досліджень, що може допомогти
підприємцям отримувати необхідні знання щодо вподобань клієнтів. Краудфандинг може принести
значні вигоди в галузі інновацій, досліджень та розробок і може сприяти економічному зростанню,
розвитку місцевих громад та створенню робочих місць.
Що стосується України, то за думкою експертів, після подій 20142015 рр. (а саме,
Євромайдану) в країні з’явились необхідні умови для розвитку культури благодійності та власне
краудфандингу.
В Україні спостерігається розвиток нового типу краудфандингу – краудфандингу, орієнтованого
на розвиток громади (community-enhancing crowdfunding), який максимально залучає благодійника в
позитивні зміни в громаді і суспільстві. Українські інноваційні проекти представлені на українських та
міжнародних краудфандингових платформах. Статистичні дані щодо участі українських компаній у
різних платформах представлено у табл. 2.
Вітчизняні клаудфандингові платформи, зокрема, Українська біржа благодійності та
Спільнокошт, були створені ще в 2011 р. Зібрані на цих платформах кошти дали змогу допомогти
постраждалим під час Майдану та воєнних конфліктів. Такі організації мають довіру серед населення
України, що говорить про перспективу розвитку даного напряму.
Що стосується промислових підприємств, то у 2017 р. інноваційною діяльністю займалося 759
суб’єктів господарювання (табл. 3).
Як бачимо, промислові підприємства у 2017 р. впроваджували як інноваційні види продукції, так і
нові процеси. Причому, на інновації підприємства витратили 9,1 млрд. грн. Основним джерелом
фінансування інноваційних витрат у 2017 р. залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн грн
(або 84,5% загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримали 8
підприємств, місцевих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 322,9 млн грн (3,5%); кошти
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вітчизняних інвесторів отримали 5 підприємств, іноземних – 3, загалом їхній обсяг становив 380,9 млн
грн (4,2%); кредитами скористалося 21 підприємство, обсяг яких становив 594,5 млн грн (6,5%) [9].
Такі дані свідчать про необхідність залучення додаткових джерел фінансування інноваційних проектів.
Таблиця 2
Українські компанії на українських і міжнародних краудфандингових платформах
Назва платформи
Показники

Українська біржа
благодійності

Кількість
підтриманих
компаній
Зібрані кошти, дол. США

Спільнокошт

GoFundEd

KickStarter

Indiegogo

1631

156

20

82

2300

3581171

367551

22165

1458039

750000

21448

550

дані відсутні

4500

2012

2015

2010

2008

17,14

40,3

дані відсутні

166,67

10-15%

10%

5%

5%

Кількість благодійників

514512
Рік заснування платформи
2011
Середня
сума
пожертвування
благодійника
на
платформі,
в
доларах
США (зібрані кошти /
кількість благодійників)
35217
Внесок за розміщення
проекту на платформі
0%
Джерело: розроблено автором на основі [8]

Таблиця 3
Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю у 2017 р.
Промислові підприємства

Кількість підприємств

Усього, з них:

759

мали витрати на інноваційну діяльність

631

упроваджували інновації, з них:

672

упроваджували інноваційні види продукції

358

упроваджували нові процеси
Джерело: розроблено автором на основі [9]

456

Як бачимо, промислові підприємства у 2017 р. впроваджували як інноваційні види продукції, так і
нові процеси. Причому, на інновації підприємства витратили 9,1 млрд. грн. Основним джерелом
фінансування інноваційних витрат у 2017 р. залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн. грн
(або 84,5% загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримали 8
підприємств, місцевих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 322,9 млн. грн (3,5%); кошти
вітчизняних інвесторів отримали 5 підприємств, іноземних – 3, загалом їхній обсяг становив 380,9 млн.
грн (4,2%); кредитами скористалося 21 підприємство, обсяг яких становив 594,5 млн. грн (6,5%) [9].
Такі дані говорять про необхідність залучення додаткових джерел фінансування інноваційних
проектів.
Тому для промислових підприємств ефективними джерелами фінансування виступають
використання венчурного капіталу та фінансування за рахунок бізнес-ангелів. Бізнес-ангел – у Європі
їх називають бізнес-ангелами, в США – інвесторами-ангелами – це зазвичай приватна особа або
група приватних осіб. Вони надають промисловій компанії інвестиційний капітал, але не тільки – ангел
також має значні знання, досвід та широку мережу ділових контактів. Це надзвичайно корисні ресурси
для бізнесу на початку. Бізнес-ангели шукають компанії з цікавою ідеєю, яка гарантує прибуток у
майбутньому.
Венчурні фонди – це великі компанії, які є частиною сектору приватного капіталу. На фоні всіх
інших у цьому секторі інвесторів вони відрізняються тим, що вкладають кошти в компанії-новачки,
тобто в найбільш ризиковані. Найчастіше це компанії, чия ідея є інноваційною, а продукт чи послуга
ще погано відомі або взагалі невідомі на ринку.
Бізнес-ангели та власники венчурного капіталу мають ряд загальних рис. Обидва джерела
фінансування адресовані підприємствам, які тільки починають працювати на ринку та знаходяться на
ранньому етапі розвитку. Крім того, компанія, яка має шанс отримати допомогу з одного з цих джерел,
повинна бути, як вже згадувалося, інноваційною та перспективною для майбутнього.
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Іншою спільною рисою бізнес-ангелів та фондів венчурного капіталу є тривалість їхньої співпраці
з компанією, яка перебуває під опікою. Найчастіше такий договір охоплює період від трьох до семи
років.
Крім того, бізнес-ангели та венчурний капітал поєднують в собі те, як вони керують компанією, в
яку вони інвестують. Найчастіше вони є власниками пакету акцій, завдяки чому вони є не просто
пасивними спостерігачами, але можуть суттєво вплинути на рішення та напрямки розвитку компанії.
Хоча ангели бізнесу та венчурні фонди призначені для однієї і тієї ж аудиторії, способи їх
функціонування не ідентичні.
Передусім бізнес-ангели діють не публічно, часто їх імена невідомі громадськості. У свою чергу,
венчурні фонди вкладають кошти відкрито, інформація щодо їх допомоги відома і відкрита для
громадськості. Завдяки цьому вони сприймаються як партнери, з якими варто підписати контракт,
міцні та надійні. Друга відмінність стосується джерел, з яких виділяється капітал, призначений для
підтримки підприємства-новатора. Бізнес-ангел інвестує свої власні кошти в нову компанію, тому його
рішення повністю залежить від його аналізу, який він виконує самостійно. У свою чергу, венчурні
фонди для фінансування отримують кошти із фонду, створеного інвесторами. Тому їх аналіз є більш
об’єктивним.
Отже, варто виокремити такі проблеми в сфері фінансування інноваційних проектів промислових
підприємств: брак власних коштів промислових підприємств; низький рівень державної підтримки
інноваційної діяльності; незадовільний інвестиційний клімат України через корупцію та бюрократію, що
значно зменшує привабливість вітчизняних промислових підприємств з точки зору іноземних
інвесторів; низький рівень життя населення, що призводить до відсутності можливості відкладати та
інвестувати власні кошти в промисловість; нестача кваліфікованих спеціалістів; відсутність
необхідного досвіду у топ-менеджерів промислових підприємств у сфері інноваційної діяльності;
«відтік мізків» за кордон, що призводить до зниження інноваційного потенціалу України; недостатній
рівень розвитку сучасних джерел фінансування в Україні.
Відповідно, пропонуємо такі шляхи вирішення проблем фінансування інноваційних проектів на
промислових підприємствах:
1) запровадження механізму надання безвідсоткового кредиту або кредиту з низькими ставками
відсотку промисловим підприємствам-новаторам в пріоритетних галузях економіки;
2) надання державою гарантій комерційним банкам щодо сплати промисловими
підприємствами отриманих кредитів;
3) подальша боротьба з корупцією з метою створення привабливого інвестиційного клімату;
4) активізація діяльності промислових підприємств у сферах отримання грантів, участі в
інноваційних програмах;
5) підвищення кваліфікації менеджерів промислових підприємств;
6) проведення спеціальних соціальних програм з метою підвищення фінансової грамотності
населення;
7) підвищення заробітних плат з метою зменшення «відтоку мізків» з України;
8) розвиток в Україні сучасних джерел фінансування інноваційних проектів, таких як:
краудфандинг, використання венчурного капіталу та фінансування за допомогою груп бізнес-ангелів.
Вказані джерела вже довели свою ефективність в інших країнах, а тому варті того, щоб
розвивати їх і в Україні. Використання сучасних джерел дасть змогу промисловим підприємствам
оновити свої основні фонди, ефективно впроваджувати інновації та стати конкурентоспроможними на
світовому ринку.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження можна відзначити,
що промислові підприємства України не проводять інноваційну діяльність саме через брак
фінансування. Тому необхідно використовувати нові форми залучення коштів. Найперспективнішими
напрямами фінансування інноваційних проектів є такі сучасні джерела, як: краудфандинг, венчурні
фонди та фінансування за допомогою бізнес-ангелів.
Виявлено, що основною проблемою в сфері фінансування інноваційних проектів промислових
підприємств є незадовільний інвестиційний клімат в Україні. Отже, подальші наукові дослідження
повинні бути спрямовані на розробку методів покращення інвестиційної привабливості українських
підприємств для іноземних інвесторів та пошуку можливостей активізації діяльності вітчизняних
інвесторів.
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Швець Ю.О. СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Мета. Дослідження новітніх джерел фінансування інноваційних проектів; виявлення сучасних трендів
фінансування інноваційної діяльності, зокрема, краудфандингу; оцінка особливостей фінансування шляхом
використання венчурного капіталу та фінансування бізнес-ангелів на промислових підприємствах України;
виокремлення проблем в сфері фінансування інноваційних проектів та формування шляхів їх вирішення на
промислових підприємствах.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: метод аналізу і синтезу, економічного узагальнення
– для дослідження існуючих джерел фінансування інноваційних проектів; діалектичного підходу – для визначення
сучасних трендів фінансування інноваційної діяльності, основних видів; статистичний метод обробки даних – при
оцінці особливостей фінансування інноваційних проектів на промислових підприємствах України; метод порівнянь
та узагальнень – для виокремлення проблем в сфері фінансування інноваційних проектів, пошуку шляхів їх
вирішення на промислових підприємствах.
Результати. Охарактеризовано сучасні джерела фінансування інноваційної діяльності. Виявлено, що
найперспективнішими напрямами фінансування інноваційних проектів є краудфандинг, венчурні фонди та
фінансування за допомогою бізнес-ангелів. Розглянуто процес поширення краудфандингу в Україні та світі.
Проаналізовано рівень розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств. Сформульовано проблеми
фінансування інноваційних проектів промислових підприємств України та шляхи їх вирішення.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що сучасні джерела фінансування інноваційних проектів дозволять
промисловим підприємствам раціонально та економічно вигідно впроваджувати інновації у процесі своєї
діяльності, які, на відміну від традиційних джерел, дають змогу налагодити інноваційну діяльність та отримувати
очікувані результати значно швидше.
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Практична значущість. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці промислових
підприємств, що сприятиме швидкій акумуляції фінансових ресурсів та подальшому використанні коштів в
інноваційних цілях.
Ключові слова: венчурний капітал, джерела фінансування, інноваційна діяльність, інноваційний проект,
інноваційний потенціал, інвестиції, краудфандинг.
Svets Yu.O. MODERN SOURCES FOR FINANCING INNOVATIVE PROJECTS AT THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF MARKET ENVIRONMENT
Purpose. The aim of the article is to research of the latest sources of financing of innovative projects;
identification of modern trends in the financing of innovation activities, in particular, crowdfunding; assessment of
financing features through the use of venture capital and financing of business angels at industrial enterprises in Ukraine;
identification of problems in the field of financing innovative projects and the formation of ways to solve them at industrial
enterprises.
Methodology of research. The solution of the tasks set in the article is carried out with the help of such general
scientific and special methods of research, namely: the method of analysis and synthesis, economic generalization – to
study the existing sources of financing innovative projects; a dialectical approach – to determine modern trends in the
financing of innovation activities, the main types; statistical method of data processing – in assessing the peculiarities of
financing innovative projects at industrial enterprises of Ukraine; the method of comparisons and generalizations – to
distinguish problems in the field of financing innovative projects, finding ways to solve them at industrial enterprises.
Findings. The modern sources for financing innovative activity are described. It is revealed that the most
promising directions of financing innovative projects are crowdfunding, venture funds and financing with the help of
business angels. The process of spreading of crowdfunding in Ukraine and in the world is considered. The level of
development of innovative activity at industrial enterprises is analyzed. The problems of financing innovative projects of
industrial enterprises of Ukraine and ways of their solution are formulated.
Originality. It is substantiated that modern sources of financing of innovative projects will allow industrial
enterprises to innovate in the process of their activity rationally and economically, which, unlike traditional sources, allow
innovating and obtaining expected results much faster.
Practical value. The main scientific provisions of the article can be used in the practice of industrial enterprises,
which will facilitate the rapid accumulation of financial resources and the subsequent use of funds for innovative
purposes.
Key words: venture capital, sources of funding, innovation activity, innovation project, innovation potential,
investments, crowdfunding.
Швец Ю.А. СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ
Цель. Исследование новейших источников финансирования инновационных проектов; выявление
современных трендов финансирования инновационной деятельности, в частности, краудфандинг; оценка
особенностей финансирования путем использования венчурного капитала и финансирования бизнес-ангелов на
промышленных предприятиях Украины; выделение проблем в сфере финансирования инновационных проектов
и формирование путей их решения на промышленных предприятиях.
Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких
общенаучных и специальных методов исследования, а именно: метод анализа и синтеза, экономического
обобщения – для исследования существующих источников финансирования инновационных проектов;
диалектического подхода – для определения современных трендов финансирования инновационной
деятельности, основных видов; статистический метод обработки данных – при оценке особенностей
финансирования инновационных проектов на промышленных предприятиях Украины; метод сравнений и
обобщений – для выделения проблем в сфере финансирования инновационных проектов, поиска путей их
решения на промышленных предприятиях.
Результаты. Охарактеризованы современные источники финансирования инновационной деятельности.
Выявлено, что наиболее перспективными направлениями финансирования инновационных проектов является
краудфандинг, венчурные фонды и финансирование с помощью бизнес-ангелов. Рассмотрен процесс
распространения краудфандинга в Украине и в мире. Проанализирован уровень развития инновационной
деятельности промышленных предприятий. Сформулированы проблемы финансирования инновационных
проектов промышленных предприятий Украины и пути их решения.
Научная новизна. Обосновано, что современные источники финансирования инновационных проектов
позволят промышленным предприятиям рационально и экономически выгодно внедрять инновации в процессе
своей деятельности, которые, в отличие от традиционных источников, позволяют наладить инновационную
деятельность и получать ожидаемые результаты значительно быстрее.
Практическая значимость. Основные научные положения статьи можно использовать в практике
промышленных предприятий, что будет способствовать быстрой аккумуляции финансовых ресурсов и
дальнейшем использовании средств в инновационных целях.
Ключевые слова: венчурный капитал, источники финансирования, инновационная деятельность,
инновационный проект, инновационный потенциал, инвестиции, краудфандинг.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. На підприємствах велика частка уваги приділяється вивченню та
управлінню певними формами праці, товару, який реалізується підприємством безпосередньо в
матеріальній формі, а якщо торкнутися стратегічного управління, то воно зводиться до
довгострокового планування фінансово-економічного розвитку підприємств, не кажучи про те, що
капітал оцінюють, спираючись лише на його фінансово-матеріальну складову. Однак забувається, що
у сучасних умовах збільшується роль абстрактної форми праці у вартості товару, іншими словами
кажучи «інтелектуальний капітал». У сучасних умовах процеси господарювання на підприємствах
набувають нового вигляду, їх управління змінюється, інтелектуалізація стає головним напрямом, в
якій значним фактором виступає інтелектуальний капітал. Нині ефективність та стан системи, яка
міститься на підприємстві, з управління інтелектуальним капіталом визначає конкурентоспроможність
позиції та перспективи розвитку підприємства, також завдяки добре налагодженої системи управління
інтелектуальним капіталом підприємства в змозі реагувати на поточну ринкову ситуацію. Процес
перетворення наявних інтелектуальних ресурсів в інтелектуальний капітал, а також результативне
управління ними, сприяє прискоренню процесу виробництва, а також дає змогу поширювати наявний
досвід, а передача знань в середині підприємств дає імпульс для його інноваційної діяльності. Тому
важливо вірно оцінити вартість інтелектуального капіталу, це допоможе максимально ефективно
розробити основні засади управління ним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроблення та вдосконалення методів оцінювання
інтелектуального капіталу підприємств і його окремих структурних елементів є предметом
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Так, зокрема теоретичні аспекти досліджень
інтелектуального капіталу знайшли відображення у працях таких дослідників, як Ю. Бажал, Т. Скрипко,
В. Іноземцев, Г. Драпак, М. Скиба [1-9] та ін. Питання оцінки інтелектуального капіталу висвітлюють
Ю. Ковтуненко, С. Каверіна, М. Вачевський [10-13] та ін. Проте тема оцінки інтелектуального капіталу
інноваційного розвитку підприємства залишається мало досліджуваною, оскільки увага науковців
зосереджена більше на теоретичних аспектах досліджень інтелектуального капіталу.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних положень щодо формування
методологічних і методичних підходів до оцінювання вартості та ефективності використання
інтелектуального капіталу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія інтелектуального капіталу виникла
недавно і нині перебуває у фазі свого становлення. Але треба зазначити, що в Україні не розроблено
закону чи положення, за допомогою якого б здійснювалося регулювання інтелектуального капіталу,
використання творчих та професійних здібностей співробітників на підприємстві не регулюються, а
єдина форма звітності використання інтелектуального капіталу на підприємстві відсутня.
Розвиток людської спільноти викликає відповідний ріст їхніх біологічних, економічних і
соціальних потреб. Для їх задоволення суспільство створює систему матеріального виробництва,
виготовляє необхідні товари. Дуже часто зростаючі потреби призводять до необхідності збільшення
раніше існуючого масштабу виробництва, оскільки на даній виробничій базі не завжди повною мірою
можна забезпечити випуск необхідних товарів високої якості. Тому виникає необхідність збільшення
обсягу випуску даних товарів за умов збереження показників високої якості. Яким чином можливе таке
збільшення. За рахунок інтенсивного або екстенсивного способу виробництва. Екстенсивний спосіб
передбачає збільшення обсягу виробництва за рахунок залучення ресурсів ззовні підприємства:
розширення виробничої бази і виробничих площ, збільшення кількості обладнання і устаткування,
залучення додаткових оборотних коштів. Даний спосіб не є цікавим для нас, оскільки в своїй основі
орієнтується не на покращення якогось виробничого ресурсу, а на його збільшення. Розглянемо
детальніше, яким чином виробнича система може збільшувати обсяги виробництва без збільшення
зовнішніх ресурсів. Досить вичерпно таку залежність продемонстрував Ю. М. Бажал [1, с. 33].
Для наочності візьмемо два види товарів, наприклад, олівець і книжка. Припустимо, що наша
виробнича система при наявних виробничих потужностях може виготовити тільки олівці та книжки.
При цьому мається на увазі, що можливі різні співвідношення між ними: можна випускати тільки олівці,
чи тільки книжки, або і те й інше в певному співвідношенні. Але в усіх випадках використання наявних
ресурсів буде максимально повним.
Точки,
що
відповідають
вищезгаданим
умовам,
утворюють
криву
виробничих
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можливостей (рис. 1).

Рис. 1. Крива виробничих можливостей
Джерело: укладено автором

Крива АВ відображає різні комбінації олівців та книжок, що можуть бути вироблені при
максимально повному використанні наявних ресурсів та технології. Будь-яка точка кривої АВ,
наприклад Л, відображає певну кількість олівців та книжок, що можуть бути вироблені одночасно за
наявних ресурсів та технології. Точка Е означає, що вироблено менше продукції, ніж є можливість при
заданих ресурсах та технології, а точка Д є недосяжною. Якщо почати збільшувати випуск тільки
олівців, то точка виробництва буде лежати на осі ОА, а якщо тільки книжок, то точка лежатиме на осі
ОВ. Крива показує, що якщо ми збільшуємо випуск одного виду товару, то тільки за рахунок
зменшення обсягу випуску іншого. Досягти будь-якої точки ззовні кривої, точки Д неможливо, оскільки
є обмеженими виробничі потужності. Щоб досягти рівня виробництва ззовні даної кривої, необхідно
збільшувати наявні ресурси та технологію. При використанні нової технології продуктивність ресурсів
зростає і межа виробничих можливостей зміщується вправо (крива А1В1). Якщо підвищується
технологія тільки одного товару, то крива буде мати вигляд А1В чи АВ1. Якщо технологія змінюється в
обох товарах, то крива виробничих можливостей набуває вигляду А1В1.
Даний тип характеризує інтенсивний спосіб виробництва, оскільки в основі його збільшення
лежать інноваційні фактори.
Залежність рівня виробництва від нової техніки можна показати на прикладі формули, яка має
назву виробничої функції. Найбільш поширеною є виробнича функція з двома факторами (ресурсами):
робочою силою і капіталом. Вона вказує на те, що даний обсяг випуску продукції може бути
вироблений різними комбінаціями робочої сили і капіталу. При кожній комбінації даних двох факторів
отримується максимальний обсяг випуску продукції.
Формула двофакторної виробничої функції має такий вигляд:

Y  F (K , L)

(1)

де, Y – обсяг випуску;
K – обсяг капіталу;
L – обсяг робочої сили.
Збільшення обсягу випуску продукції при незмінній якості наявних ресурсів можливе за рахунок
третього фактора, технологічних змін, які вносять корекцію в саму функцію, котра відображає вклад
наявних обсягів ресурсів при заданій технології у кінцевий результат випуску. Тому, якщо ми умовно
позначимо нову технологію літерою T, то формула виробничої функції буде мати вигляд:

Y  F ( K , L,T )

(2)
Чітко виражена необхідність застосування результатів науково-технічного прогресу стала
проявлятись ще у 70-80 роки. Це було зумовлено затратним характером господарського механізму,
який орієнтувався на залучення у виробництво додаткових ресурсів без покращення їх використання,
а також низьких темпів інноваційної діяльності. Відсутність на підприємстві відповідної технології
виробництва призводила до великих втрат, які пов’язані з неможливістю застарілого обладнання
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засвоювати переваги суміжних з ними нових технологій, більш високих за своїм технологічним рівнем.
Експлуатація автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, промислових роботів викликала великі
збитки тільки через те, що суміжні виробництва не могли забезпечити сировину належної якості,
робітники не мали відповідної кваліфікації, погана організація роботи зводила нанівець усі переваги
нової техніки. Тому немає нічого дивного, що окупність промислового робота тривала століття, а
гнучких виробничих систем і взагалі більше. Ще А. Сміт у своїй книзі «Дослідження про природу та
причини багатства націй» вважав, що кількість роботи, яку може виконати одна й та кількість
працівників, залежить від винаходу великої кількості, які полегшують і зменшують працю і дають
можливість одному працівнику виконувати роботу декількох [2].
В 1980-х роках з’являється „сполучна модель” інтерпретації нововведень Р. Росвелла, яка
виділяє логічно послідовні етапи інноваційного процесу. Тобто, нова технологія не завершується лише
одноразовим її використанням, а розглядається в рамках тривалого інноваційного процесу [3].
Відповідно до цієї моделі, спочатку виникає потреба суспільства в новому товарі, який проходить
етапи свого розвитку (розроблення, дослідне виробництво, виробництво, маркетинг та збут) і далі
через ринок уже формується нова технологія.
Карл Маркс також визначав два основні шляхи економічного росту: екстенсивний та
інтенсивний, при чому інтенсивний розвиток виробництва можливий лише при застосуванні
ефективніших засобів виробництва [4].
Впровадження у виробництво інновацій (об’єктів інтелектуальної власності) повинно було
вирішити проблему економії всіх видів ресурсів. При цьому економія ресурсів вирішує також інші
завдання: при зменшенні витрат матеріальних цінностей знижується собівартість продукції і
збільшується рентабельність виробництва, зменшення потреби в видобутку і використанні
невичерпних ресурсів веде до зниження поточних і капітальних витрат на видобуток ресурсів.
Промислові винаходи мали позитивний вплив на економічний результат діяльності підприємств:
понад 90 % підприємств, що впроваджували винаходи, одержали приріст продукції, підвищили її
конкурентоспроможність та розширили ринки збуту, 55 % – замінили застарілу продукцію новими її
видами, понад 40 % – знизили матеріало- та енергоємність продукції.
Мотивами застосування підприємством інтелектуального капіталу для будь-якого економічного
утворення (мала інноваційна фірма, крупна корпорація, об’єднання фірм чи науково-дослідні
лабораторії, а в нашому випадку підприємство) є індивідуальними і залежать від того, яку місію має
підприємство на ринку, націленість чи не націленість на зовнішній ринок, мислення вищого
керівництва стосовно стратегічного бачення ролі підприємства в майбутньому, а особливо рівень
конкуренції в галузі. Для утвореної фірми застосування винаходу чи ноу-хау може бути єдиною
можливістю завоювати місце на ринку. Для великих компаній, особливо монополістів, які міцно
тримають свої позиції на ринку, впровадження у виробництві об’єктів інтелектуальної власності, яке
веде до створення нового продукту, вимагає великих капіталовкладень, і вони не завжди ідуть на
такий ризик, оскільки їхній клієнт уже є завойований.
Основними факторами їхньої інноваційної активності можуть бути відповідні заходи економічної
політики держави або вихід на нові ринки. Потрібно зазначити, що якщо винахід з точки зору
господарюючого суб’єкта вигідний, то він буде його використовувати незалежно від витрат, які потім
компенсуються подальшим прибутком, і навпаки, якщо винахід не ефективний, його ніхто не буде
впроваджувати, навіть якщо ці витрати невеликі. Тобто іншими словами, будь-який об’єкт
інтелектуальної власності має мати споживчу вартість, що означає, що він має мати матеріальний
характер, тобто задовольняти потреби певних підприємств у наукових, управлінських, інженерних,
виробничих знаннях, що зумовлює скорочення суспільно необхідних затрат праці.
Основними чинниками, що спричиняють зростання інноваційної активності підприємств є
орієнтація керівників на довгострокову перспективу розвитку, розвинена система збуту і маркетингу,
вміння реалізовувати нові ідеї, безперервний пошук нових ринкових пропозицій [5, с. 43].
Об’єкти інтелектуальної власності, а саме: торгові марки, географічні позначення, фірмові
найменування не мають матеріальної основи і не можуть мати безпосереднього впливу на процес
виробництва на підприємстві, але підприємства все ж використовують їх у своїй господарській
діяльності. Перерахуємо детальніше і вкажемо основні мотиви їх використання, або те, чого
сподівається отримати підприємство при їх застосуванні:

 товарні знаки і знаки обслуговування. Товарний знак по багатьох аспектах є обличчям
бізнесу. Використання товарного знаку дозволяє споживачам відрізняти продукцію і послуги
одного підприємства від продукції іншого підприємства. Товарний знак в свідомості покупців
завжди асоціюється з певними особливостями і якістю товару, притаманній даній торговій марці,
іншими словами, товарний знак є „іменем” бізнесу;
 колективні знаки. Колективний знак – це знак господарської асоціації або іншого
добровільного об’єднання підприємств, призначений для позначення товарів, що володіють
єдиними якісними характеристиками. Колективні знаки дозволяють розміщувати продукцію на
внутрішньому та зовнішньому ринку, забезпечують основу для співробітництва між місцевими
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виробниками товарів або послуг, зроблених різними підприємствами;
 промислові зразки. Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі
художнього конструювання, право власності на який засвідчується патентом. Об’єктом промислового
зразка може бути форма, малюнок чи символ, які формують зовнішній вигляд виробу. Промислові
зразки використовуються стосовно різних промислових виробів, таких як прилади, годинник, ювелірні
вироби, побутові електроприлади, транспортні засоби, архітектурні об’єкти;
 географічні вказівки. Географічна вказівка вказує на особливе місце або регіон виробництва,
що визначають особливі властивості товару, притаманній даному регіону і складається з назви місця
походження товарів. Географічну вказівку застосовують, переважно, до сільськогосподарських
продуктів, властивості яких обумовлені місцем, де вони зроблені. Для ефективного продажу продукції
надзвичайно важливим є те, щоб особливі властивості даного товару визначалися саме цим місцем.
Усі інші складові інтелектуального капіталу, об’єкти промислової власності, а саме: винаходи,
корисні моделі, нові технологічні процеси прямо впроваджуються на виробництві і значною мірою
визначають успіх діяльності підприємства на ринку.
Підприємства нарощують свій інтелектуальний капітал за таких обставин:
 максимально повне задоволення і подальший розвиток попиту на продукцію і виконувані
роботи. Сюди входить відповідність обсягу продукції попиту; виробництво конкурентоздатної
продукції, робіт; освоєння випуску і реалізація нових видів продукції і послуг;
 раціональне використання виробничого потенціалу. Включає в себе раціональне розміщення
виробничих підрозділів і обладнання, забезпечення максимальної відповідності обсягу основних засобів
вимогам виробництва продукції, раціональне використання виробничих потужностей, збільшення
змінності роботи обладнання, інтенсифікація режимів роботи обладнання, раціональне використання
предметів праці (використання товарів-замінників, збільшення оборотності оборотних коштів);
 створення умов для організації виробництва на прогресивній основі;
 охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. Дуже
важлива передумова, яка пов’язана з необхідністю ефективного використання вичерпних природних
ресурсів, попередження забруднення повітря і землі промисловими відходами.
Застосовуючи елементи інтелектуального капіталу у виробництві, підприємство збільшує темпи
освоєння, здійснює масовий випуск техніки вищої ефективності, здійснює в короткі строки технічну
реконструкцію. Так, при механізації ручної праці ефективність праці збільшується в 1,5-2 рази, а при
автоматизації і роботизації на попередній технологічній основі в 3-4 рази, із застосуванням в гнучкому
автоматизованому виробництві принципово нового технологічного обладнання (лазерного,
плазмового, електрофізичного й електромеханічного) ефективність праці збільшується в 5-15 раз.
Значні темпи і масштаби виробництва призвели до того, що обробити таку кількість вхідної
інформації, яка поступає на підприємство звичайним, ручним способом стає неможливо. Як наслідок,
розвиток науки і техніки створив автоматизоване робоче місце менеджера, яке допомагає менеджеру
автоматизувати процес підготовки, обробки, редагування, систематизації та глибокого аналізу вхідної
інформації. А також безпосереднього управління всіма процесами на підприємстві [6].
Необхідність впровадження нових винаходів у виробництві на підприємствах продиктована і
загальнонаціональними потребами. Так, у стані рецесії економічна політика має бути спрямована на
відновлення потенційних можливостей існуючої технологічної бази. При інфляційному розриві
технологічні зміни вкрай бажані, бо через них можна збільшити ВНП і побороти інфляцію. Технологічні
зміни можуть виступати потужним антиінфляційним фактором для досягнення макроекономічної
стабілізації в короткостроковому періоді, бути потужним засобом зниження дефіциту ресурсів.
Та чи інша інновація застосовується тільки тоді, коли вона підвищує продуктивність праці, дає
змогу ефективно вести виробництво, ніж при середніх умовах. Потрібно також зазначити ще одну
особливість впровадження об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах. Вона полягає в тому,
що у виробництві вдосконалюється не якийсь окремий засіб праці, а комплекс машин і механізмів, які
виконують визначені технологічні функції. Саме тому низка вчених виділяють узагальнюючий показник
ефективності всієї інноваційної діяльності на підприємстві [7]:
Еф
(3)
Пв 
,
Ві

Е ф  економічний ефект від впровадження інноваційних заходів на підприємстві на протязі
визначеного періоду;
В і  інноваційно-інвестиційні витрати, які забезпечили величину Е ф ;
Тобто з формули видно, що ефективність інновацій тим більше, чим більший показник
ефективності впровадження інноваційних заходів ( П в );
Структурний капітал, як частина загального інтелектуального капіталу, на підприємство попадає
двома способам: або підприємство здійснює власні розробки, або через механізм купівлі-продажу
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об’єктів права інтелектуальної власності, який здійснюється на даному ринку. Необхідність виникнення
ринку інтелектуального капіталу продиктована такими об’єктивними причинами:
 суспільний поділ праці – у будь-якій державі ніхто не може жити в умовах повного
самозабезпечення всіх економічних благ. Це призводить до виникнення спеціалізації праці;
 економічне відособлення виробників, впроваджувачів і розповсюджувачів нововведень. Ця
відособленість виникає на базі приватної індивідуальної інтелектуальної власності.
 вирішення проблеми трансакційних витрат – витрат у сфері обміну нововведень, пов’язаних
з передачею прав інтелектуальної власності. Вони включають витрати, пов’язані з одержанням
патенту, ліцензії на обрану суб’єктом інноваційну діяльність, витрати на визначення властивостей
нових товарів. Якщо ці витрати вищі за передбачуваний дохід від інноваційної діяльності, то ринок
інновацій створений не буде.
Важливою передумовою впровадження на підприємстві інноваційних рішень є вирішення
проблем раціонального використання трудових ресурсів. Так, сучасні підприємства, в яких проведена
модернізація виробництва, характеризуються пристойними і безпечними умовами праці,
забезпеченням всім необхідним для ефективної діяльності.
Бажання підприємств мати потужний кадровий актив не закінчується лише прагненням мати в
своєму штаті висококваліфікованих працівників, людей з високим рівнем інтелектуальної освіти.
Керівники відділу управління персоналом повинні усвідомлювати специфіку діяльності компанії,
розуміти місію компанії на довгостроковий період, вміти розробляти ефективні важелі управління
персоналом, і на цій основі, правильно підбирати кадри [8]. На підприємстві повинно існувати
матеріальна зацікавленість робітників в науково-технічній діяльності. Адже бажання працівників до
інноваційної активності обов’язково трансформується до появи нових видів товарів, винаходів, ноу-хау
чи просто до збільшення ефективності їхньої роботи.
Така зацікавленість може бути здійснена через систему додаткового прибутку, отримана в
результаті освоєння і виробництва високоефективної продукції, економії від зниження собівартості
всіх видів продукції, досягнута за рахунок впровадження об’єктів інтелектуальної власності, випуску
продукції високої якості, додаткова економія від винахідництва, збільшення технічного рівня
виробництва. Саме тому в планах підприємства поряд з основними показниками планування
впровадження винаходів повинні бути показники, які призначені для стимулювання робіт по освоєнню і
впровадженню нової техніки. Вони будуть мати своїм наслідком економічне стимулювання для
трудових колективів в прискоренні реалізації об’єктів інтелектуальної діяльності на виробництві.
Інноваційним компаніям, які бажають тривалий час успішно розвиватися на ринку, необхідно
постійно здійснювати пошук або вести розробку власних об’єктів інтелектуальної діяльності і на цій
основі постійно вдосконалювати систему організації виробництва. Таке можливо тільки на основі
ґрунтовного маркетингового аналізу усіх учасників ринку інтелектуальної власності. Дослідження
ринку необхідно для того, що існує пряма залежність між життєвим циклом об’єкта інтелектуальної
власності, ємністю ринку і часом, за який об’єкт буде діяти на ринку. Таку залежність покажемо на
графіку (рис. 2).

Рис. 2. Життєвий цикл нової технології
Джерело: укладено автором

З графіку видно, що інноваціям притаманний етап зародження, зростання, досягнення стану
зрілості і поступовий занепад (крива А1). На етапі зародження технологія є зовсім новою, причому
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місткість ринку такої технології є невелика. Етап зростання характеризується подальшим
вдосконаленням продукції, що збільшує її споживчу вартість, а також стрімким розширенням ринку
збуту та боротьбою з конкуренцією. Зрілість для продукції означає завоювання нею свого споживача,
захоплення своєї частки ринку і забезпечення стабільних обсягів продажу. Етап занепаду не завжди
означає неспроможність даного товару забезпечити зростаючі потреби споживачів, просто на даному
етапі розвитку галузі виникають нові ідеї, які призводять до формування нового продукту (крива А2).
Пол Сафо вважає, що розвиток технологій є цариною непередбачуваності [9]. Він вважає, що коли
технологія досягає стану зрілості, вона стає звичним явищем для споживача (за умов наявності
товарів-аналогів в конкурентів) і вже не дає бізнесу суттєвих переваг. Тому підприємствам, які
бажають тривалий час успішно розвиватися на ринку, необхідно постійно здійснювати пошук або
вести розробку власних об’єктів інтелектуальної діяльності і на цій основі постійно вдосконалювати
систему виробництва продукції. Таке можливо тільки на основі ґрунтовного аналізу усіх учасників
ринку інтелектуальної власності.
Головною метою досліджень є вивчення конкурентоздатності продукції. В основі оцінки
конкурентоздатності лежить усвідомлена на даному ринку потреба. Конкурентоздатність трактується
як здатність економічно вигідної реалізації товару на конкретному ринку в запланований період часу.
М. В. Вачевський розглядає маркетинг як творчу управлінську діяльність, пов’язану з випуском товарів
і послуг, у яких використовують об’єкти права інтелектуальної власності, спрямована на задоволення
потреб споживачів [10, с. 22].
Сучасна економічна теорія окреслює такі головні принципи до здійснення маркетингових
досліджень [11]:
– системність, тобто послідовність або періодичність проведення;
– достовірність отриманих даних;
– комплексність, тобто дослідження в сукупності з усіма макроекономічними чинниками;
– об’єктивність, що унеможливлює залежність від суб’єктивних тверджень респондентів;
– дотримання принципу добросовісної конкуренції і дотримання чинного законодавства;
При проведенні маркетингового дослідження будь-якого товару досліднику необхідно визначити:
– яку саме інформацію необхідно дістати;
– які змінні необхідно виміряти для аналізу;
– наскільки дана інформація є достовірною для подальшої можливості прийняття управлінського
рішення [11].
Маркетингове дослідження ринку підприємство може провести самостійно, а може скористатися
послугами компаній, які спеціалізуються на таких дослідженнях. При проведенні маркетингових
досліджень об’єктів інтелектуальної власності необхідно провести ретельний аналіз тенденцій
розвитку науки і техніки, що відповідає напрямку діяльності фірми [12].
Аналіз маркетингових стратегій на ринках науково-технічних досягнень показує зростаюче
значення інформаційного ресурсу в передачі технологій, яке дозволяє отримати потенційний прибуток
від його подальшого використання. Науково-технічний прогрес призвів до ситуації, коли безпосереднє
виробництво стає другорядним фактором перед процесом розробки технології, на який припадає більше
тимчасових і фінансових затрат. Так, якщо товар погано досліджений на предмет принципової нової
властивості, і не має технічної новизни, то це означає, що товар не буде реалізований. Інформація дає
можливість підняти технологічний потенціал підприємства на якісно новий рівень, що дозволяє в
майбутньому отримати додатковий прибуток від розробки і продажі нового товару, і крім цього,
досягнути стратегічних цілей розвитку підприємства, орієнтованих на довгострокову перспективу.
Значення інформаційного забезпечення для підприємства важко недооцінити. Так, аналіз даних
опитаних підприємств свідчить, що 17,3 % з них не впроваджують об’єкти інтелектуальної власності
через нестачу інформації про нові технології, 17,4 % – нестачк інформації про ринки збуту.
Специфіка маркетингових досліджень при комерційному використанні інтелектуальної власності
виявляється в різниці підходів до створення та збуту її об’єктів порівняно з традиційними товарами.
Виробництво й реалізація традиційних товарів безпосередньо пов’язані з ринком, на якому
зосереджені однакові або взаємозамінні товари. Необхідність обов’язкових постачань цих товарів на
ринок диктується умовами товарного виробництва у світовій економіці. Від самого початку їхні
створення та виробництво орієнтовані на ринок; питання полягає не в тому, спрямовувати їх туди чи
ні, а у створенні конкурентної продукції та використанні найсприятливішої кон’юнктури для її
реалізації. Так, як стверджує президент НКМЗ Г. Скудар, сьогодні на заводі маркетингові стратегії
орієнтуються на пошук та освоєння нових ринків збуту техніки, машин та устаткування з українською
маркою, а також технічне переоснащення заводу, на що потратять приблизно 450 мільйонів гривень.
Необхідність продажу або купівлі об’єктів права інтелектуальної власності не настільки
очевидна для їхніх власників і потенційних покупців цієї продукції. У первісному вигляді науковотехнічні досягнення фірми створюють переважно не для продажу, а для застосування у власному
виробництві. Виняток становлять ті винаходи, власники яких не мають змоги здійснити їх виробниче
освоєння та використання або не зацікавлені в їх застосуванні, тому що ці винаходи не відповідають
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профілю їхньої діяльності.
Великі фірми та монополії, що володіють науково-технічними досягненнями, отримують
прибуток насамперед від реалізації виготовленої продукції з їх використанням. Питання про продаж
цих досягнень у формі ліцензій постає для них пізніше, коли під впливом кон’юнктурних чинників
виникають сприятливі умови для цього. Передчасний вихід на ринок із об’єктами права
інтелектуальної власності або запізнення з продажем можуть позбавити власника нововведення
значних прибутків і погіршити його позиції в боротьбі з конкурентами.
На нашу думку, при формуванні стратегії розвитку інтелектуального капіталу треба
додержуватися приведених нижче етапів:
– на першому етапі аналізується ринок, тобто відбувається процес сегментації та оцінки
місткості ринку і його частин, аналізується динаміка ринку. Також до цього етапу включається аналіз
конкуренції;
– на другому етапі аналізується внутрішнє середовище підприємства;
– на третьому етапі відбувається процес формування альтернативних стратегій розвитку
інтелектуального капіталу підприємства та подальший вибір найбільш підходящих;
– на четвертому етапі відбувається оцінка вартості інтелектуального капіталу;
– на п’ятому, заключному етапі, реалізовується обрана стратегія. На наш погляд, треба
детальніше роздивитися існуючи види оцінки вартості інтелектуального капіталу, бо головна мета
оцінки – забезпечення стійкого розвитку підприємства.
Оцінка вартості інтелектуального капіталу в нестабільному зовнішньому середовищі допомагає
формувати довгострокову стратегію підприємства та використовується підприємствами як
комунікаційний інструмент [13].
Висновки з проведеного дослідження. Цілком очевидно, що на сьогодні не існує єдиної,
загальновизнаної методики оцінювання інтелектуального капіталу та його окремих структурних
елементів. І, зважаючи на сутнісні характеристики об’єкта дослідження, виникають сумніви щодо
можливості розроблення досконалої методики. Тому виходом з такої ситуації на сучасному етапі є
комплексне використання існуючих методів та індикаторів з корекцією під особливості та потреби
кожного конкретного підприємства.
Бібліографічний список
1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посібник. Київ: Заповіт, 1996. 240 с.
2. Економічна думка індустріального суспільства. URL: http://pidruchniki.com/1668092442277/
politekonomiya/ekonomichna_dumka_industrialnogo_suspilstva (дата звернення: 20.03.2018).
3. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. URL: http://elib.lutskntu.com.ua/book/fb/pesp/2012/12-40/page5.html (дата звернення: 10.03.2018).
4. Лепьохін О. В. Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва:
автореферат. дис. канд. екон. наук: 08.07.01 – Економіка промисловості. Національна академія наук
України. Інститут економіки. Київ, 2002. 20 с.
5. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Вид-во «Знання», 2011. 423 с.
6. Домбровський З. І. Автоматизоване робоче місце менеджера. Тернопіль, 2006. 35 с.
7. Алейнікова О. В. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах:
автореферат. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 – економічна теорія. Дніпропетровськ, 2004. 20 с.
8. Машина О. А. Розробка технології процесу управління персоналом. URL: https://works.doklad.
ru/view/ApK7BElKpyc.html (дата звернення: 14.03.2018).
9. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. Хмельницький:
ТУП, 2003. 135 с.
10. Вачевський, М. В. Маркетинг: Формування професійної компетенції: підручник / М-во освіти і
науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Київ: Професіонал, 2005. 512 с.
11. Примак Т. О. Маркетинг. Принципи та етапи маркетингових досліджень. URL:
http://studentbooks.com.ua/content/view/1073/44/1/1/ (дата звернення: 14.03.2018).
12. Сумець О. М., Ігнатова Є. М. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник. URL:
http://westudents.com.ua/knigi/295-tovarna-nnovatsyna-poltika-sumets-om.html
(дата
звернення:
04.03.2018).
13. Ковтуненко Ю. В., Каверіна С. Ю. Методичний інструментарій оцінки інтелектуального
капіталу інноваційного розвитку підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 286-290.
References
1. Bazhal, Yu.M. (1996), Ekonomichna teoriia tekhnolohichnykh zmin [Economic theory of
technological change], tutorial, Zapovit, Kyiv, Ukraine, 240 p.
2. “Economic
thought
of
industrial
society”,
available
at:
http://pidruchniki.com/1668092442277/politekonomiya/ekonomichna_dumka_industrialnogo_suspilstva
(access date March 20, 2018).

99

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2018[39]
Міжнародний науково-виробничий журнал

3. “Essential characteristics of innovations and innovation processes”, available at: http://elib.lutskntu.com.ua/book/fb/pesp/2012/12-40/page5.html (access date March 10, 2018).
4. Lepokhin, O.V. (2002), “Economic mechanism of regulation of development of industrial
production”, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.07.01, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut
ekonomiky, Kyiv, Ukraine, 20 p.
5. Skrypko, T.O. (2011), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], textbook, Vyd-vo
«Znannia», Kyiv, Ukraine, 423 p.
6. Dombrovskyi, Z.I. (2006), Avtomatyzovane roboche mistse menedzhera [Automated workplace of
manager], Ternopil, 35 p.
7. Aleinikova, O.V. (2004), “Economic policy of innovative development of the state in market
conditions”, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.01.01, Dnipropetrovsk, Ukraine, 20 p.
8. Mashyna, O.A. “Development of technology of the process of personnel management”, available
at: https://works.doklad.ru/view/ApK7BElKpyc.html (access date March 14, 2018).
9. Drapak, H. and Skyba, M. (2003), Osnovy intelektualnoi vlasnosti [Fundamentals of Intellectual
Property], tutorial, TUP, Khmelnytskyi, Ukraine, 135 p.
10. Vachevskyi, M.V. (2005), Marketynh: Formuvannia profesiinoi kompetentsii [Marketing: Formation
of professional competence], textbook, M-vo osvity i nauky Ukrainy, Drohobytskyi derzh. ped. un-t im. I.
Franka, Profesional, Kyiv, Ukraine, 512 p.
11. Prymak, T.O. “Marketing. Principles and stages of marketing research”, available at:
http://studentbooks.com.ua/content/view/1073/44/1/1/ (access date March 14, 2018).
12. Sumets, O.M. and Ihnatova, Ye.M. Tovarna innovatsiina polityka [Commodity Innovation Policy],
available at: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ec0141d6822765cbfe1b0d77fa2b7765/ (access date March 04,
2018).
13. Kovtunenko, Yu.V. and Kaverina, S.Yu. (2016), “Methodological tools assess the intellectual capital
of innovative development company”, Ekonomika i suspilstvo, iss. 2, pp. 286-290.
Парій О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Мета. Дослідження теоретичних положень щодо формування методологічних і методичних підходів до
оцінювання вартості та ефективності використання інтелектуального капіталу підприємства.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення окреслених завдань у нашій
розвідці використано загальнонаукові та специфічні методи, методичні прийоми та інструменти дослідження,
зокрема: аналізу і синтезу (трактування економічної сутності категорії «інтелектуальний капітал»; характеристика
основних методологічних і методичних підходів до оцінювання вартості та ефективності використання
інтелектуального капіталу підприємства); метод причинно-наслідкового зв’язку (виявлення чинників формування
інтелектуального капіталу та їх вплив).
Результати. Досліджено методологічні і методичні підходи до оцінювання вартості та ефективності
використання інтелектуального капіталу підприємства. Визначено чинники формування інтелектуального капіталу
та їх вплив на його вартість. Виділено етапи, яких варто дотримуватися при формуванні стратегії розвитку
інтелектуального капіталу.
Доведено, що оцінка вартості інтелектуального капіталу в нестабільному зовнішньому середовищі
допомагає формувати довгострокову стратегію підприємства та використовується підприємствами як
комунікаційний інструмент.
Запропоновано комплексне використання існуючих методів та індикаторів з корекцією особливостей та
потреб кожного конкретного підприємства.
Наукова новизна. Досліджено теоретико-методичні положення щодо формування методологічних і
методичних підходів до оцінювання вартості та ефективності використання інтелектуального капіталу
підприємства.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні методологічних
і методичних підходів до оцінювання вартості та ефективності використання інтелектуального капіталу
підприємства.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, потенціал, інноваційний розвиток підприємства, методичний
інструментарій, стратегія розвитку, оцінка інтелектуального капіталу.
Pariy O.M. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL
Purpose. The aim of the article is to study theoretical positions and the development of practical
recommendations for the development of methodological and methodological approaches to the assessment of the value
and efficiency of the use of intellectual capital of the enterprise.
Methodology of research. We used general scientific and specific methods, methodological techniques and
research tools in order to achieve this goal and to solve the above tasks in our intelligence, in particular: analysis and
synthesis (for the interpretation of the economic essence of the category “intellectual capital”; characteristics of the main
methodological and methodological approaches to assessing cost and effectiveness use of intellectual capital of the
enterprise); method of causation (to identify the factors of the formation of intellectual capital and their influence).
Findings. The methodological and methodical approaches to the estimation of cost and efficiency of use of
intellectual capital of the enterprise are substantiated. The factors of formation of intellectual capital and their influence
on its value are determined. The stages, which should be adhered to when forming the strategy of intellectual capital
development are highlighted.
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It is proved that estimating the value of intellectual capital in an unstable external environment helps to formulate
a long-term strategy of the enterprise and is used by enterprises as a communication tool.
The complex use of existing methods and indicators with correction of features and needs of each particular
enterprise is proposed.
Originality. The theoretical and methodological positions are deepened and practical recommendations for the
formation of methodological and methodical approaches to the estimation of the cost and efficiency of the use of
intellectual capital of the enterprise are substantiated.
Practical value. The obtained results of the research in the form of theoretical and practical recommendations
can be used in the formation of methodological and methodological approaches to the estimation of the value and
efficiency of the use of intellectual capital of the enterprise.
Key words: intellectual capital, potential, innovative development of the enterprise, methodical tools,
development strategy, estimation of intellectual capital.
Парий А.М. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Цель. Исследование теоретических положений и практических рекомендаций по формированию
методологических и методических подходов к оценке стоимости и эффективности использования
интеллектуального капитала предприятия.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели и решения определенных задач в нашем
исследовании использованы общенаучные и специфические методы, методические приемы и инструменты
исследования, в частности: анализа и синтеза (трактовка экономической сущности категории «интеллектуальный
капитал»; характеристика основных методологических и методических подходов к оценке стоимости и
эффективности использования интеллектуального капитала предприятия, метод причинно-следственной связи
(выявление факторов формирования интеллектуального капитала и их влияние).
Результаты. Рассмотрены методологические и методические подходы к оценке стоимости и
эффективности использования интеллектуального капитала предприятия. Определены факторы формирования
интеллектуального капитала и их влияние на его стоимость. Выделены этапы, которых следует придерживаться
при формировании стратегии развития интеллектуального капитала.
Доказано, что оценка стоимости интеллектуального капитала в нестабильной внешней среде помогает
формировать долгосрочную стратегию предприятия и используется предприятиями как коммуникационный
инструмент.
Предложено комплексное использование существующих методов и индикаторов с коррекцией
особенностей и потребностей каждого конкретного предприятия.
Научная новизна. Исследованы теоретико-методические положения по формированию методологических
и методических подходов к оценке стоимости и эффективности использования интеллектуального капитала
предприятия.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при формировании
методологических и методических подходов к оценке стоимости и эффективности использования
интеллектуального капитала предприятия.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, потенциал, инновационное развитие предприятия,
методический инструментарий, стратегия развития, оценка интеллектуального капитала.

УДК 330.34; 338.33; 658.5
Яковчук А.М.,
старший викладач,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем’янчука»

ОБГРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ БАЗОВИХ СТРАТЕГІЙ ЗМІН
ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Для сучасного етапу економічного розвитку характерне підвищення
ступеню невизначеності майбутнього стану економіки й умов ведення бізнесу. Передбачення розвитку
економічних процесів в бізнес-середовищі підприємств, розбудова проактивних моделей розвитку
бізнесу на основі оцінки факторів середовища належить до найбільш важливих завдань ефективного
управління розвитком підприємства. Безперечно, найважливішим напрямом забезпечення
ефективності розвитку підприємств машинобудування є формування проактивного інструментарію
стратегічного управління. Отже, вибір і розробка дієвих стратегій розвитку машинобудівних
підприємств повинні спрямовуватись на своєчасне та виважене запровадження змін.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні підходи до визначення стратегії
підприємств, обґрунтування етапів її розробки і реалізації, методи декомпозиції широко представлені у
роботах вітчизняних та закордонних учених.
Класичними авторськими підходами до визначення поняття «стратегія підприємства» слід
вважати підходи таких зарубіжних науковців, як І. Ансоффа [1], Ж.-Ж. Ламбена [2], Б. Карлофа [3],
А. Томпсона і А. Стрікленда [4] і вітчизняних авторів, зокрема, О. Кузьміна [5], А. Міщенка [6] та інших.
Питання стратегічного управління машинобудівними підприємствами в Україні розглянуто у роботах
Ю. Савченко [7], В. Гранатурова [8], Л. Захаркіної [9], Л. Бондарчука та інших. В означених роботах
ґрунтовно представлено етапи формування стратегій розвитку машинобудівних підприємств та
механізми реалізації даних стратегій, проте не знайшли достатнього відображення методичні підходи
до визначення стратегій трансформації означених підприємств. Оскільки за фінансовими
результатами 2016 року стагнування машинобудівної галузі України припинилось, у найближчі роки
підприємствам цієї сфери будуть вкрай необхідні удосконалені, сучасні інструменти подальшого
ефективного розвитку. На тлі посилення динамізму бізнес-середовища, поглиблення глобалізаційних
процесів та євроінтеграційного спрямування України особливої актуальності набувають питання
виваженого вибору базових стратегій змін для машинобудівних підприємств. Отже, розробка дієвих
підходів до обґрунтування базових стратегій змін на машинобудівних підприємствах знаходиться у
колі найбільш актуальних питань стратегічного управління, які вимагають постійного удосконалення.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування науково-методичного підходу до
визначення базової стратегії змін машинобудівного підприємства на основі двофакторної матриці
рівнів технологічного та диверсифікаційного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Врахування найбільш впливових тенденції
розвитку сучасного бізнес-середовища дозволяє виділити перелік особливих акцентів, які слід
врахувати при обґрунтуванні стратегії подальшого розвитку машинобудівних підприємств України. Поперше, це визначення основних об’єктів змін під час реалізації стратегії з урахуванням специфіки
діяльності машинобудівних підприємств. Ґрунтовні дослідження у цьому напрямі належать
Ю.Т. Савченку [7], який провів узагальнення основних об’єктів змін при реалізації стратегії
машинобудівних підприємств. По-друге, обґрунтування альтернативних стратегій змін для
машинобудівних підприємств повинно здійснюватись у відповідності з прогнозованими сценаріями
розвитку економіки України в умовах євроінтеграції.
Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, з одного боку, відкрило
низку нових можливостей для українських підприємств, а з іншого – призвело до знищення або
істотного скорочення економічних зв’язків з країнами СНД. Вихід на європейські ринки вимагає зміни
якості машинобудівної продукції відповідно до норм розвинених країн. Більшість українських
машинобудівних підприємств знаходяться на третьому або четвертому технологічних устроях, тому не
здатні конкурувати з машинобудівниками розвинених країн. Зазначимо, що актуальним наразі
вважається шостий технологічний устрій. Окрім технологічного відставання, у вітчизняних підприємств
існує відставання й в управлінських технологіях, частково обумовлене застарілими технологічними
устроями, а частково – інституційними умовами, що склалися в українській економіці. Отже, для
успішного функціонування в умовах сучасного економічного середовища машинобудівному
підприємству необхідно реалізовувати таку стратегію змін, яка б враховувала можливість
використання євроінтеграційних переваг. Сприяння залученню інвестицій у модернізацію виробничих
потужностей машинобудування на основі адаптації до вимог технічних регламентів, розроблених на
базі відповідних директив ЄС, та гармонізованих європейських стандартів, дозволить інтегрувати
вітчизняне машинобудування як провідної складової національної промисловості в європейські
ланцюги виробництва конкурентоспроможної продукції. По-третє, вибір найбільш перспективних видів
машинобудівної діяльності повинен враховувати імперативи державної політики України у сфері
визначення пріоритетних галузей економіки. Згідно проекту «Стратегії розвитку високотехнологічних
галузей до 2025 року» визначено пріоритетні для України галузі економіки [11]. Відповідно, й найбільші
обсяги вітчизняних та закордонних інвестицій будуть спрямовані саме у ці галузі. Основними
високотехнологічними напрямами для України обрано: розвиток інформаційно-машинобудівних
технологій; застосування інформаційно-комунікаційних технологій в агропромисловому комплексі,
енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне машинобудування; створення нових
матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоінженерної галузі. Тому, розробляючи стратегію розвитку
або формулюючи зміни до діючої стратегії машинобудівного підприємства, слід обов’язково
враховувати зв’язок з означеними галузями та можливість випуску машинобудівної продукції
(обладнання, устаткування тощо) або надання послуг для означених вище галузей. На основі
вищевикладеного, вважаємо за доцільне при розробці стратегій розвитку машинобудівних
підприємств врахувати чотири сценарії майбутніх подій середовища функціонування машинобудівних
підприємств, запропоновані Н. В. Шандовою [12] (рис. 1).
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Розподіл
інвестицій
них
вподобань:
напрями
агро-,
IT-галузь та
інші

І. Держава здійснює
комплекс заходів з
підтримки національного
виробника; Інвестори
спрямовують кошти в
нетехнологічні галузі.

ІІ. Держава сприяє розвитку
машинобудівної галузі;
Інвестори спрямовують кошти
на розвиток технологічних
галузей.

ІІІ. Держава приділяє увагу
розвитку галузей, які
показують приріст;
Інвестори працюють з
проектами з коротким
терміном окупності.

ІV. Держава сприяє розвитку
нетехнологічних галузей;
Інвестори віддають перевагу
прибутковим технологічним
галузям.

Розподіл
інвестиційних
вподобань:
технологічні
напрями

Рис. 1. Сценарії економічного розвитку України, які є основою розробки стратегії розвитку
машинобудівних підприємств
Джерело: [12]

Дослідження найбільш впливових факторів на розвиток машинобудівних підприємств висвітлили
широке коло проблемних тенденцій, які за авторською логікою дослідження повинні створити нові
можливості й забезпечити її випереджувальний розвиток в Україні.
Результати стратегічної діагностики показали, що вибір базової стратегії змін машинобудівного
підприємства повинен відштовхуватись від типу цільового ринку на освоєння якого орієнтуватиметься
підприємство.
При прогнозуванні перспектив машинобудівного підприємства внаслідок модернізації слід
дослідити чотири типи ринків: внутрішній ринок України; ринки країн СНД; ринки країн ЄС; ринки інших
країн. Перш за все, внутрішній ринок України та ринки країн СНД оцінюються з точки зору попиту на
застарілу або традиційну продукцію машинобудівного підприємства. Це обумовлено тим, що, хоч
можливо існує попит на цих ринках і на новітню продукцію, але він є недостатній для здійснення
модернізації. Своєю чергою прогнозування перспектив на ринках ЄС та інших країн враховує
попередньо здійснені оцінки відставання машинобудівного підприємства від більш конкурентоздатних
закордонних підприємств. Це дає можливість оцінити попит на інноваційну продукцію та співставити
його з потенціалом модернізації машинобудівного підприємства. Отже, при обґрунтування стратегій
змін в умовах євроінтеграції може бути сформовано декілька груп основних сценаріїв, які обираються
залежно від становища машинобудівного підприємства та цілей його власників.
На основі викладеного вище, розроблено підхід до формування типології базових стратегій змін
для машинобудівних підприємств (рис. 2). Він базується на комбінуванні двох типів потенційних
сценаріїв розвитку: 1. Орієнтація переважно на внутрішні ринки; 2. Переорієнтація поряд з внутрішніми
ринками на ринки країн ЄС. Другий тип сценарію пов’язує загальний розвиток підприємства зі
специфічними цільовими показниками, які відображають особливості завдань, що стоять перед
вітчизняним машинобудівним підприємством в умовах євроінтеграції. При цьому стійке положення
машинобудівного підприємства на ринках СНД та України визначає, чи є сенс паралельно зі сценарієм
переорієнтації на ринки ЄС здійснювати сценарії диверсифікації, завдяки яким може бути забезпечена
м’яка євроінтеграція, без повної зміни споживачів машинобудівної продукції.
Науково-методичний підхід до визначення базової стратегії змін спершу передбачає визначення
імперативів (критеріїв) оцінки рівня стратегічного розвитку машинобудівних підприємств у розрізі двох
ключових факторів вибору стратегії змін (рис. 3). Далі на основі запропонованого у роботі підході до
визначення типології базових стратегій змін розроблено алгоритм визначення рівня відповідності
машинобудівного підприємства одній з чотирьох базових стратегій змін, який базується на
застосуванні методів теорії нечітких множин. Об’єктом дослідження обрано 10 машинобудівних
підприємств м. Рівне та області. У відповідності з алгоритмом розроблено систему показників для
оцінки рівня управління стратегічним розвитком досліджуваних машинобудівних підприємств. Для
кожного з імперативів обрано по 4 показники. Система відповідних показників, а також визначення
значень функції приналежності до терм-множин показників для ТОВ «Технопровід» наведено у
таблиці 1.
Запропонована методика дозволяє визначити сім аспектів управління стратегічним розвитком
машинобудівного підприємства. На наступних етапах для кожного показника (i = 1, ..., m) формуються
терм-множини (де j = 1, ..., 5 - номер терм-множини) і встановлюються параметри функцій
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приналежності. На основі цих залежностей визначаються конкретні значення функції приналежності
для кожного показника і відповідна вага терма. Для розрахунку інтегральних показників вводиться
змінна g, значення якої змінюються в межах [0,1] і формується терм-множина з функціями
приналежності.

Модернізація
Оновлення (інновації)
Рівень технологічних змін на підприємстві

Рис. 2. Двофакторна матриця типології базових стратегій змін машинобудівних
підприємств України
Джерело: запропоновано автором
Фактори вибору базової стратегії змін машинобудівних підприємств
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диверсифікаційних процесів на підприємстві

Рівень запровадження технологічних змін на
підприємстві

Відповідні імперативи (критерії) стратегічного розвитку підприємства
1.

Загальний рівень стратегічної
орієнтації

1. Рівень фінансової стійкості
та інвестиційної привабливості

2. Досягнутий та запланований рівні
якості продукції або послуг
машинобудування

2. Запровадження нових технологій
виробництва або інновацій у
продукцію (послуги)

3. Багатокомпонентність системи
навчання та когнітивного розвитку
персоналу

3. Поглиблення вертикальної та
горизонтальної
інтеграції

4. Наявність соціальних програм в
аспекті розбудови екосистеми
інновацій

Рис. 3. Критерії стратегічного розвитку для вибору базової стратегії змін машинобудівних
підприємств
Джерело: запропоновано автором
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Таблиця 1
Визначення значень функції приналежності до терм-множин для показників рівня
стратегічного розвитку ТОВ «Технопровід»
Значення функції
Значення
приналежності до терм-множин
показника,
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Загальний рівень стратегічної орієнтації
Рівень відповідності між організаційною
структурою та організаційною культурою
підприємства
0,03
0,45
1
Наявність розробленої генеральної стратегії
з чіткою декомпозицією цілей
0,03
0,60
0,5
0,5
Наявність збалансованого стратегічного
портфелю
0,04
0,65
1
Наявність
розроблених
конкурент-них
стратегій під кожний вид СБО
0,02
0,40
1
2. Рівень фінансової стійкості та інвестиційної привабливості
Рівень
комерційної
рентабельності
у
співставленні з середньогалузевим рівнем
0,25
0,60
0,5
0,5
Рівень
фінансової
незалежності
та
маневреності капіталу
0,25
0,35
0,5
0,5
Рівень рентабельності власного капіталу у
співставленні
з
умовно-безризиковими
ставками
0,25
0,70
0,5
0,5
Інтегральний
показник
ефективності
використання ресурсів
0,25
0,45
1
3. Досягнутий та запланований рівні якості продукції або послуг машинобудування
Показник

Значимість
показника,

9

Рівень якості продукції (послуг) порівняно з
підприємствами-конкурентами в м. Рівне та
області

0,10

0,65

10

Рівень якості продукції (послуг) порівняно з
підприємствами-конкурентами в Україні

0,25

0,75

11

Рівень виробництва бракованої продукції
(незадовільних послуг) у загальному обсязі
випуску

№
1

1
2
3
4

5
6

7
8

12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

1
1

0,25
0,70
0,5
0,5
Рівень усунення браку продукції
0,40
0,65
0,5
0,5
4. Поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції
Рівень
розширення
стратегічних
зон
господарювання в м. Рівне та області
0,25
0,55
1
Рівень
розширення
стратегічних
зон
господарювання в Україні
0,25
0,60
1
Рівень
освоєння
стратегічних
зон
господарювання в країнах ЄС
0,25
0,65
0,5
0,5
Рівень
освоєння
стратегічних
зон
господарювання в країнах СНД
0,25
0,70
1
5. Багатокомпонентна система навчання та когнітивного розвитку персоналу
Наявність розробленої стратегії управління
персоналом з центрами відповідальності
0,30
0,55
1
Наявність
дієвої
системи
внутрішньо
корпоративного навчання персоналу
0,25
0,50
0,5
0,5
Наявність
дієвої
системи
зовнішнього
навчання персоналу та підвищення його
кваліфікації

0,25
0,65
1
Наявність системи конкурсного залучення
студентів до роботи з перспективою
подальшого працевлаштування
0,20
0,40
1
6. Запровадження нових технологій виробництва або інновацій у продукцію (послуги)
Рівень зносу основних фондів
0,2
0,40
0,5
0,5
Рівень зносу нематеріальних активів
0,3
0,45
1
Рівень запровадження нових технологій
порівняно
з
вітчизняними
компаніямиконкурентами
Рівень запровадження нових технологій
порівняно з компаніями-конкурентами країн
СНД

0,3

0,65

0,2

0,40
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продовження табл. 1
1
25
26
27
28

2
3
4
5
6
7
7. Наявність соціальних програм в аспекті розбудови екосистеми інновацій
Наявність програм соціальної підтримки
власного персоналу
0,3
Наявність соціальної програми, пов’язаної з
охороною навколишнього середовища
0,3
1
Наявність соціальних програм з розвитку
стартапів
0,25
0,5
Наявність інших соціально-відповідальних
програм та проектів
0,15
0,5
0,5
Джерело: розраховано автором

8

9

1

0,5

Інтегральний показник рівня розвитку розраховується як сума значень в термах з урахуванням
ваги терма. Завершальним етапом є визначення сумарного значення змінної g і обґрунтування на
основі отриманих значень інтегрального показника рівня стратегічного розвитку (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення сумарного значення змінної gі для визначення рівня стратегічного розвитку
ТОВ «Технопривід»
Імператив (критерій)
стратегічного
розвитку підприємства

Сумарне
значення
змінної g

Значення функції
приналежності

Відповідність існуючого
рівня управління
встановленій стратегії

1. Загальний рівень стратегічної орієнтації
2. Рівень фінансової стійкості та інвестиційної
привабливості
3. Досягнутий та запланований рівні якості
продукції (послуг) машинобудування
4. Поглиблення вертикальної та горизонтальної
інтеграції
5. Багатокомпонентна система навчання та
когнітивного розвитку персоналу
6. Запровадження нових технологій виробництва
або інновацій у продукцію (послуги)
7. Реалізація соціальних програм в аспекті
розбудови екосистеми інновацій
Джерело: розраховано автором

0,550
0,587

1
0,61
0,39

0,702

1

Середній
Середній
Вище середнього
Вище
середнього

0,662
0,588

1
0,39
0,61

Вище середнього
Середній
Вище середнього

0,488
0,618

1
0,39
0,61

Середній
Середній
Вище середнього

У таблиці 2 наведено відповідність існуючого рівня стратегічного розвитку ТОВ «Технопривід» у
розрізі кожного з обґрунтованих імперативів. Як бачимо, за всіма імперативами підприємство має
рівень стратегічного розвитку не нижче середнього рівня, що в цілому слід розглядати як позитивний
результат та сприятливий тренд. Попередні дослідження показали, що ТОВ «Технопривід»
знаходиться на 2-му місці у рейтингу стратегічної стійкості і має достатньо високий відповідний
коефіцієнт (0,795). Особливих успіхів у стратегічному розвитку ТОВ «Технопривід» досягло у частині:
досягнутого та запланованого рівнів якості машинобудівних послуг (інтегральний показник – 0,702);
поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції за рахунок розширення переліку послуг
машинобудування (інтегральний показник – 0,662). Для визначення типу базової стратегії змін, яку
доцільно рекомендувати даному підприємству, обчислено коефіцієнт рівня технологічних змін (як
середньо арифметичне значення змінної g за трьома імперативами: рівень фінансової стійкості та
інвестиційної привабливості; поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції; запровадження
нових технологій виробництва або інновацій у продукцію) та коефіцієнт розвитку диверсифікаційних
процесів (як середньо арифметичні значення рівня змінної g за чотирма імперативами: загальний
рівень стратегічної орієнтації; досягнутий та запланований рівні якості продукції (послуг)
машинобудування; багатокомпонентна система навчання та когнітивного розвитку персоналу;
реалізація соціальних програм в аспекті розбудови екосистеми інновацій). Відповідно, коефіцієнт рівня
технологічних змін становив 0,58; коефіцієнт розвитку диверсифікаційних процесів – 0,61. Це
відповідає базовій стратегії змін – розвиток нових СБО на основі освоєння нових видів
машинобудівної продукції. Це не означає, що підприємству слід відмовлятись від традиційної
продукції (послуг), яку воно виробляє, але досягнутий рівень стратегічного розвитку показав, що ТОВ
«Технопривід» має можливості для освоєння зовнішніх ринків (СНД та ЄС) шляхом виробництва
нової, високоякісної продукції. Аналогічним чином були розраховані коефіцієнти рівня технологічних
змін та рівня розвитку диверсифікацій них процесів для усіх досліджуваних підприємств і на основі
проведених розрахунків – визначено базові стратегії перетворень (табл. 3).
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Як бачимо, тільки 20 % досліджуваних машинобудівних підприємств м. Рівне та області здатні у
якості базової стратегії змін реалізовувати розвиток нових СБО на основі освоєння нових видів
машинобудівної продукції і орієнтуватись при цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у
т.ч. країн СНД та європейські. Це підприємства ТОВ «Прометей-А» та ТОВ «Техноприлад». Їм
притаманний високий інноваційний потенціал, а також певний досвід в реалізації інтеграційних
процесів. Інші 80 % досліджуваних підприємств на основі поточного рівня стратегічного розвитку в
змозі удосконалювати свою стратегію та підвищувати ефективність тільки на основі діяльності на
внутрішніх ринках. При цьому 30 % досліджуваних підприємств можуть суттєво підвищити рівень
стратегічної стійкості за рахунок диверсифікації виробництва продукції та послуг. Це підприємства
ТОВ НВП «Учбова техніка», ТОВ «Газотрон Влатава», ТОВ «Акватон». Зазначимо, що це
підприємства з середнім або вище середнього поточним рівнем стратегічної стійкості. І половина
(50 %) з досліджуваних підприємств може орієнтувати стратегію подальшого розвитку тільки на
розвиток існуючих СБО на основі модернізації існуючих виробничих технологій з орієнтацією тільки на
внутрішні ринки. Це підприємства: ТОВ «Укрбіотал», ТОВ «Рівнепобут-прилад», ПАТ «ТК плюс», ПАТ
«ТК плюс», ТОВ «Метал-Сервіс». Таким чином, в сучасних умовах господарювання перед усіма
машинобудівними підприємствами постає завдання запровадження перетворень у діючу стратегію
для підтримки стратегічної стійкості. Проте на даному етапі розвитку тільки п’ята частина
досліджуваних підприємств Рівненської області має технологічні підстави конкурувати із
закордонними підприємствами, і відповідно, поширювати свою присутність на ринках країн СНД та ЄС.
Решті підприємств, тобто 80 %, у якості базової стратегії змін рекомендовано залишати загальну
орієнтацію на внутрішні ринки. При цьому без постійного удосконалення технологічної складової
бізнес-процесів та поступового створення цілісної системи управління знаннями машинобудівним
підприємствам буде неможливо утримувати задовільний рівень стратегічної стійкості.
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах господарювання перед усіма
машинобудівними підприємствами постає завдання запровадження перетворень у діючу стратегію
для підтримки стратегічної стійкості. Відповідно до семи головних імперативів стратегічного розвитку і
двофакторної матриці вибору базової стратегії змін запропоновано систему показників та економікоматематичний інструментарій для проведення інтегрованої оцінки рівня стратегічного розвитку
машинобудівних підприємств з використанням теорії нечітких множин. Це дозволило визначити
напрями підвищення ефективності управління стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в
сучасних умовах і обґрунтувати базову стратегію змін, яку доцільно реалізовувати підприємству на
даному етапі. Апробація запропонованого науково-методичного підходу показала, що тільки 20 %
досліджуваних машинобудівних підприємств м. Рівне та області здатні у якості базової стратегії змін
реалізовувати розвиток нових СБО на основі освоєння нових видів машинобудівної продукції і
орієнтуватись при цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у т.ч. країн СНД та європейські.
Тобто на даному етапі розвитку тільки п’ята частина досліджуваних підприємств Рівненської області
має технологічні підстави конкурувати із закордонними підприємствами, і відповідно, поширювати
свою присутність на ринках країн СНД та ЄС. Решті підприємств, тобто 80 %, у якості базової стратегії
змін рекомендовано залишати загальну орієнтацію на внутрішні ринки. При цьому для утримання
задовільного рівня стратегічної стійкості ці підприємства вимагають постійного удосконалення
технологічної складової бізнес-процесів та поступового створення цілісної системи управління
знаннями.
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Яковчук А.М. ОБГРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ БАЗОВИХ СТРАТЕГІЙ ЗМІН ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Мета. Обґрунтування науково-методичного підходу до визначення базової стратегії змін машинобудівного
підприємства на основі двофакторної матриці рівнів технологічного та диверсифікаційного розвитку.
Методика дослідження. В процесі досліджень були застосовані методи теорії нечітких множин – для
визначення рівнів технологічного розвитку та розвитку диверсифікаційних процесів, які у сукупності формують
типологію базової стратегії змін машинобудівного підприємства.
Результати. Запропоновано систему показників та економіко-математичний інструментарій для
проведення інтегрованої оцінки рівня стратегічного розвитку машинобудівних підприємств з використанням теорії
нечітких множин. На основі цього визначено напрями підвищення ефективності управління стратегічним
розвитком машинобудівних підприємств в сучасних умовах і обґрунтовано тип базової стратегії змін, яку доцільно
реалізовувати підприємству на даному етапі.
Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення базової стратегії змін
підприємства, який, на відміну від існуючих, встановлює чотири типи базових стратегій змін (розвиток існуючих
СБО на основі модернізації виробничих технологій; диверсифікований розвиток СБО на основі модернізації
виробничих технологій; розвиток існуючих СБО на основі нових (інноваційних) виробничих технологій; розвиток
нових СБО на основі освоєння нових для підприємства видів машинобудівної продукції або послуг) на основі
двофакторної матриці рівнів технологічного та диверсифікаційного розвитку підприємств.
Його застосування дозволить обґрунтувати напрям подальшої ринкової орієнтації підприємства
(внутрішній, або внутрішній та зовнішній); напрями необхідних технологічних перетворень (модернізація або
інновації) та диверсифікаційних трансформацій підприємства.
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Практична значущість. Запропонований науково-методичний підхід дозволяє визначити базову стратегію
змін машинобудівного підприємства, яка врахує можливість його подальшої ринкової орієнтації (тільки внутрішні
ринки, або внутрішні та зовнішні) і здатність реалізовувати сценарії диверсифікованого розвитку.
Ключові слова: базова стратегія змін, машинобудівне підприємство, технологічні зміни,
диверсифікований розвиток, внутрішні ринки, зовнішні ринки.
Yakovchuk A.M. SUBSTANTIATION OF THE TYPOLOGY OF BASIC CHANGE STRATEGIES FOR THE
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE
Purpose. The aim of the article is the substantiation of scientific and methodical approach to the definition of the
basic strategy of changes of the machine-building enterprise on the basis of the two-factor matrix of levels of
technological and diversification development.
Methodology of research. The methods of the theory of fuzzy sets are used in the process of research – to
determine the levels of technological development and development of diversification processes, which together form the
typology of the basic strategy of changes at the machine-building enterprise.
Findings. The system of indicators, economic and mathematical tools for carrying out of integrated estimation of
the level of strategic development of machine-building enterprises with the use of the theory of fuzzy sets is proposed.
The directions for increasing the efficiency of management of strategic development at machine-building enterprises in
the modern conditions are determined on the basis of this and the type of the basic strategy of changes, which is
expedient to implement at this stage, is substantiated.
Originality. The scientific and methodological approach to determining the basic strategy of enterprise changes is
improved, which, in contrast to the existing ones, establishes four types of basic changes strategies (the development of
existing strategic business units (SBUs) based on modernization of production technologies; diversified development of
the SBU on the basis of modernization of production technologies; development of existing SBUs based on new
(innovative) production technologies; the development of the new SBUs based on the development of new types of
machine-building products or services for the enterprise) based on a two-factor matrix of technological levels for
technological and diversification development of enterprises.
Its application will allow to substantiate the direction of further market orientation of the enterprise (internal or
internal and external); directions of necessary technological transformations (modernization or innovations) and
diversification transformations of the enterprise.
Practical value. The proposed scientific and methodological approach allows us to determine the basic strategy
of changes at the machine-building enterprise, which will take into account the possibility of its further market orientation
(only internal markets, internal and external) and the ability to implement scenarios of diversified development.
Key words: basic change strategy, machine-building enterprise, technological changes, diversified development,
internal markets, external markets.
Яковчук А.Н. ОБОСНОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Цель. Обоснование научно-методического подхода к определению базовой стратегии изменений
машиностроительного предприятия на основе двухфакторной матрицы уровней технологического и
диверсификационного развития.
Методика исследования. В процессе исследований были применены методы теории нечетких множеств для определения уровней технологического развития и развития диверсификационных процессов, которые в
совокупности формируют типологию базовой стратегии изменений машиностроительного предприятия.
Результаты. Предложена система показателей и экономико-математический инструментарий для
проведения интегрированной оценки уровня стратегического развития машиностроительных предприятий с
использованием теории нечетких множеств. На основе этого определены направления повышения
эффективности управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий в современных
условиях и обоснован тип базовой стратегии изменений, которую целесообразно реализовывать предприятию на
данном этапе.
Научная новизна. Усовершенствован научно-методический подход к определению базовой стратегии
изменений предприятия, который, в отличие от существующих, устанавливает четыре типа базовых стратегий
изменений (развитие существующих СБЕ на основе модернизации производственных технологий;
диверсифицированное развитие СБЕ на основе модернизации производственных технологий; развитие
существующих СБЕ на основе новых (инновационных) производственных технологий; развитие новых СБЕ на
основе освоения новых видов машиностроительной продукции или услуг) на основе двухфакторной матрицы
уровней технологического и диверсификационного развития предприятий.
Его применение позволит обосновать направление дальнейшей рыночной ориентации предприятия
(внутреннее или внутреннее и внешнее), а также направления необходимых технологических преобразований
(модернизация или инновации) и диверсификационных трансформаций предприятия.
Практическая значимость. Предложенный научно-методический подход позволяет определить базовую
стратегию изменений машиностроительного предприятия, которая учтет возможность его дальнейшей рыночной
ориентации (только внутренние рынки, или внутренние и внешние) и способность реализовывать сценарии
диверсифицированного развития.
Ключевые слова: базовая стратегия изменений, машиностроительное предприятие, технологические
изменения, диверсифицированное развитие, внутренние рынки, внешние рынки.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО,
СОЦІАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, ІТАЛІЇ
ТА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ
Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація розвитку суспільства будь-якої країни в
цілому та стабільний стан зокрема, визначається рівнем економічного, політичного та соціального
розвитку. Кожна складова соціо-економіко-політичного становища є не лише складною динамічною
системою, а й характеризується взаємозв’язком та взаємозалежністю між економічним розвитком,
політичним станом та соціальною сферою країн. Отже, неефективне функціонування економічних,
політичних чи соціальних компонентів окремо та в певних комбінаціях призводить до нестабільного
політичного та економічного становища країни. Саме тому виникає необхідність моделювання
стабільного соціо-економіко-політичного становища країни на основі її математичної формалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання моделювання стабільного соціального та
економічного рівня розвитку, а також політичного стану країни є актуальним в даний період часу, йому
присвячена значна увага в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок у вивчення
стабільного функціонування економічної системи зробили вчені-економісти: Д. Гейл, 1962; Л. Шеплі,
1962; Г. Гольдштейн, 2000; А. Камінський, 1998; З. Рейнхарт, 2000 та інші. Питанням прогнозування
економічного розвитку держави присвячена значна увага науковим роботам таких вчених, як:
Н. Багров, О. Бодрак, С. Божко, О. Білоус, Є. Брикун, В. Буркинський, І. Вахович, В. Геєць, Ю. Гладкий,
З. Герасимчук, Б. Данилишин, І. Кондіус, І. Коломієць, К. Фісун, О. Черевко, А. Чистобаев та інші [6].
Проте, різноманітність підходів та дискусійний характер окремих питань до збалансованості змін в
соціальному, економічному та політичному середовищі країни, вимагають подальшого дослідження та
розвитку в даній галузі.
Постановка завдання. Метою статті є моделювання кількісної оцінки соціального та
економічного рівня розвитку, а також політичного стану країни в контексті оптимізації їх взаємодії.
Відповідно до поставленої мети статті основними завданнями дослідження є:
− проаналізувати соціо-економіко-політичний стан України, Італії та Франції за 2000-2016 рр.;
− розкрити роль та значення стабільної соціально-економічної та політичної ситуації країн, що
базується на побудові центроїда трикутника, вершинами якого є узагальнені характеристики рівнів
економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та Франції;
− виявити кризовий соціально-економічний та політичний стан в України, Італії та Франції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стабільний економічний і соціальний стан
України є одним з найбільш дискусійних питань, що в сучасних умовах активно підіймається в межах
наукових економічних досліджень. В сучасній економічній літературі поширена значна множина та
різноманітність тлумачень стабільного стану системи. Тому дослідження та аналіз соціо-економікополітичного стану країни є одним з основних наукових чинників формування державної стратегії і
тактики державного розвитку. Неефективне функціонування економіки, політики або соціальної
складової окремо та в певних комбінаціях призводить до нестабільного соціо-економіко-політичного
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стану країни і в цілому. Саме тому виникає необхідність моделювання стабільного соціо-економікополітичного стану країни на основі формалізації його архітектоніки.
Процес стабільного соціо-економіко-політичного стану країни є надзвичайно складним і
відбувається під впливом різноманітних факторів та індикаторів. Базуючись на існуючих підходах та
методах формалізації даної категорії на основі математичного апарату, пропонується інтерпретувати
стабільний соціо-економіко-політичний стан України, Франції та Італії в період за 2000-2016 рр. як
центроїд трикутника, вершинами якого виступають узагальнені характеристики рівня розвитку
економіки, соціальної сфери та політичної ситуації. Отже, стабільний стан системи вимагає пошуку
компромісу між трьома цілями, одночасне досягнення яких вимагає вирішення задачі
багатокритеріальної оптимізації.
Переходячи до дослідження рівня стабільності поточної соціо-економіко-політичної ситуації в
країні на основі трьох компонентів: економічного, політичного і соціального рівнів розвитку України,
Франції та Італії, розглянемо наступну послідовність етапів.
По-перше, сформуємо базу дослідження стабільного соціо-економіко-політичного стану країн. До
індикаторів, які впливають на політичний стан країни, віднесемо: державний борг, загальні резерви,
військові витрати, портфельний капітал, частка місць, якими володіють жінки в національних
парламентах та дохід, без урахування грантів; до блоку показників економічного розвитку країни ВВП, валова додана вартість за коефіцієнтною вартістю, імпорт товарів та послуг, валова економія,
експорт товарів та послуг, зростання ВВП); до індикаторів соціального середовища - робоча сила,
державні видатки на освіту, безробіття, населення віком 1564 років, населення біженця країною або
територією притулку, народжуваність. Система інформаційної бази передбачає дослідження
стабільного соціо-економіко-політичного становища країни (приклад Україна, Франція та Італія), що
включає 17 років (з 2000 р. по 2016 р.).
По-друге, виявимо аномальні рівні часових рядів з 2000 р. по 2016 р. на основі методу Ірвіна, з
метою усунення аномальних значень на даному проміжку часу соціо-економіко-політичного розвитку
України, Франції та Італії. Результати аналізу вхідних даних в результаті практичної реалізації підходу
до оцінки аномальних рівнів часових рядів дають змогу виявити аномальність ряду та на цій основі
зробити згладжування часових рядів задля прогнозування динаміки індикаторів.
Розрахункові значення критерія Ірвіна, який заснований на порівнянні сусідніх значень ряду,
виявили 2009 р. та 2010 р. найбільш аномальними для Франції та Італії. До блоку соціо-економікополітичних показників ввійшли: експорт товарів та послуг, зростання ВВП, валова економія, імпорт
товарів та послуг, портфельний капітал, чистий приплив, державні видатки на освіту, безробіття.
Досліджуючи Україну протягом 2000−2016 рр., можна зробити висновок, що 2005 р. за такими
показниками, як експорт товарів та послуг, зростання ВВП, дохід без урахування грантів, є
аномальним роком.
По-третє, відберемо релевантні фактори оцінювання соціо-економіко-політичного стану країни
за допомогою методу головних компонент. Так, на даному етапі виникає необхідність застосування
математичної процедури, пов’язаної із потребою виділення індикаторів, які за припущенням
впливають на сталий соціо-економіко-політичний розвиток країни. Задача полягає у тому, що для
деякого масиву даних (значення індикаторів для кожної сфери даної країни: Україна, Франція та
Італія), які записують у вигляді матриць, потрібно визначити мінімальну кількість факторів, які
пояснюють вплив вибраних індикаторів на сталий розвиток країни. Такі фактори прийнято називати
головними компонентами.
Проведення факторного аналізу розглянемо на прикладі економічного розвитку Франції
протягом 17-ти років (з 2000 р. по 2016 р.). Оптимальну кількість факторів, які мають вплив на
досліджувані індикатори економічного розвитку Франції, визначено за допомогою графіку каменистого
осипу – критерія Кеттеля (рис. 1). За критерієм Кеттеля було виділено 2 фактори, власні значення
яких пояснюють 84,35% загальної дисперсії, тому інші фактори можна вважати незначимими.
Для з’ясування, які індикатори мають вплив на пояснення дисперсії, необхідно скористатися
дослідженням факторних навантажень (табл. 1). З графіку каменистого осипу помітно, що найбільшу
частку дисперсії описує перший фактор моделі 55,53%; менший вплив на дисперсію має другий
фактор 28,82%. Можна спостерігати ступіть впливу кожного з факторів на досліджувані індикатори
економічного розвитку Франції (рис. 1).
До першого фактору, який є основним в даній моделі, увійшли всі шість досліджуваних
індикатори: експорт товарів та послуг, ВВП, зростання ВВП, валова економія, імпорт товарів та послуг,
валова додана вартість. Всі факторні навантаження перевищують значення 0,3. До другого фактору
увійшли три із запропонованих індикаторів: експорт товарів та послуг, зростання ВВП, імпорт товарів
та послуг. Таким чином, за запропонованим факторним навантаженням було виділено три
найважливіші індикатори (експорт товарів та послуг, зростання ВВП, імпорт товарів та послуг), які
вплинули на економічний розвиток Франції з 2000 р. по 2016 р.
Аналогічно проведено факторний аналіз для України, Італії та Франції (з 2000 р. по 2016 р.) за
трьома складовими: політичним станом, економічним розвитком та соціальною сферою країн. На
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основі факторного аналізу були виділені наступні індикатори впливу на соціо-економіко-політичну
ситуацію в країні. Для України найбільш релевантними індикаторами є: експорт товарів та послуг,
зростання ВВП, валова економія; частка місць, якими володіють жінки в національних парламентах,
загальні резерви; робоча сила, населення віком 15-64 років, кількість біженців. Результати
проведеного факторного аналізу для Франції та Італії показали однакові релевантні індикатори, що
характеризують економічний розвиток та політичний стан країн (експорт товарів та послуг, зростання
ВВП, імпорт товарів та послуг; частка місць, якими володіють жінки в національних парламентах,
державний борг, військові витрати, дохід, без урахування грантів, загальні резерви). Індикаторами
впливу соціальної сфери Франції є: державні видатки на освіту, робоча сила, безробіття, а Італії −
народжуваність, державні видатки на освіту, робоча сила, населення віком 15-64 років, кількість
біженців, безробіття.
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Рис. 1. Графік каменистого осипу для визначення оптимальної кількості факторів впливу
на досліджувані індикатори
Джерело: побудовано авторами

Таблиця 1
Факторні навантаження для досліджуваних індикаторів економічного розвитку Франції
Змінна
Експорт товарів та
послуг
ВВП
Зростання ВВП

Факторні координати змінних на основі кореляцій
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фактор 6

-0,319411

-0,895667

0,281004

-0,110164

-0,068248

-0,000128

-0,931567

0,123030

-0,340194

-0,024887

-0,025921

0,004859

0,508367

-0,678641

-0,408387

0,337976

-0,001253

-0,000019

-0,222121

-0,389979

-0,395467

0,003106

0,000027

0,138492

-0,346084

-0,026520

-0,022710

-0,004882

-0,618895

0,036034

-0,080122

0,088793

0,000070

Валова економія
0,801358
Валова
додана
-0,927256
вартість
Імпорт товарів та
-0,775479
послуг
Джерело: побудовано авторами

По-четверте, нормалізуємо індикатори соціо-економіко-політичного стану країни як показникистимулятори на основі підходу Харрінгтона, що дозволить звести усі індикатори до значень з проміжку
від нуля до одиниці.
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Розглянемо функцію Е. Харрінгтона
, де
– показник, що характеризує
соціо-економіко-політичний розвиток, у нормальному вигляді. Використання даного методу
нормалізації індикаторів, дає змогу порівнювати отримані значення для аналізу їх впливу на розвиток
соціальної сфери, економічної та політичної ситуації в країні; зважити відхилення кожного показника
від його максимального або мінімального рівня. Узагальнення значень нормалізованих показників
індикаторів, які впливають на соціальну сферу, економічну і політичну складову полягає в обчисленні
середньогеометричного значення кожної складової країни.
Проведемо графічне представлення динаміки нормалізованих показників економічного,
політичного та соціального розвитку трьох країн: Україна, Італія, Франція (рис. 2-4).

Рис. 2. Діаграма динаміки нормалізованих загальних показників економічного,
політичного та соціального розвитку України
Джерело: побудовано авторами

Рис. 3. Діаграма динаміки нормалізованих загальних показників економічного,
політичного та соціального розвитку Франції
Джерело: побудовано авторами
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Рис. 4. Діаграма динаміки нормалізованих загальних показників економічного,
політичного та соціального розвитку Італії
Джерело: побудовано авторами

Отже, в результаті аналізу діаграми (рис. 2) можна зробити висновок, що у період розвитку
України з 2000 р. по 2016 р. не спостерігається наявність приблизно рівних значень трьох складових
політичної та економічної ситуації України. З 2000 р. по 2006 р. включно крива економічної складової
була вищою, ніж криві політичної та соціальної сфери розвитку України. Починаючи з 2007 р. по 2010
р., найбільшого значення набувають показники кривої соціальної складової, що демонструє
пріоритетний розвиток соціальної сфери в Україні протягом цього часу. Аналізуючи динаміку кривої
політичної сфери, можна помітити ріст показників починаючи з 2006 року, але найбільшого значення
політична крива в порівнянні з соціальною та економічною набуває з 2010 року, що підтверджує
пріоритет політичної ситуації в Україні. Це, безумовно, пов’язано зі складним соціально-політичним
становищем країни в даний період часу.
Аналізуючи динаміку нормалізованих характеристик політичної, соціальної та економічної
ситуації у Франції (рис. 3), можна зробити такі висновки: наявність приблизно рівних значень всіх
трьох складових спостерігається у 2009 р., 2015 р.; з 2000 р. по 2003 р. стрімкий стрибок показників
розвитку соціальної сфери, також з 2000 р. по 2003 р. стрімко знижуються показники економічної
сфери, що свідчить про нестабільну соціально-економічну ситуацію у Франції. Більш стабільне соціоекономіко-політичне становище спостерігається в 2009 р. та 2014-2016 рр., всі три складові політичної
та економічної ситуації у Франції показують приблизно рівні значення. Таким чином, можна зробити
висновок, що політична та економічна ситуація у Франції протягом останніх років, в порівнянні з
попередніми є більш стабільною.
Аналіз даних рис. 4 приводить до таких висновків: криві політичної, соціальної та економічної
складової приблизно мають однакові значення у 2008 р. Аналізуючи динаміку всіх трьох складових,
можна помітити монотонне поводження кривої соціальної сфери, порівняно з кривими політичної та
економічної складової. Це свідчить про стабільний розвиток соціальної сфери протягом 17-ти років в
Італії. Досліджуючи криву економічної складової, можна прослідити зниження економічних показників з
2000 р. по 2003 р., що свідчить про економічну кризу в країні.Отже, в результаті аналізу виявлення
кризових явищ у політичній та економічній сфері розвитку трьох країн (Україна, Італія, Франція), можна
зробити такі висновки: спостерігається з 2000 р. по 2003 р. нестабільний економічний розвиток Франції
та Італії, з 2003 року прослідковуватиметься тенденція економічного розвитку; з 2004 року
погіршуються показники економічної складової України, що свідчить про економічний занепад країни.
По-п’яте, побудуємо модель стабільності соціо-економіко-політичної ситуації в Україні (рис. 5),
досліджуючи три компоненти: економічний, політичний і соціальний рівень розвитку країни, та
інтерпретуємо стабільний соціо-економіко-політичний стан України з 2000 р. по 2016 р., як центроїд
трикутника. Досліджуючи дану точку, розглянемо таємниці геометричної фігури, що дістала назву
«трикутник», і знайдемо ті, що стосуються її центроїда; крім того, розглянемо той факт, що три
медіани перетинаються в одній точці – центроїд трикутника.
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Рис. 5. Графічна інтерпретація стабільного соціо-економіко-політичного стану країни
Джерело: розроблено авторами

Побудуємо трикутник, сторонами якого виступають нормалізовані узагальнені показники
економічного, політичного та соціального розвитку країни. Основною ідеєю моделі є визначення
центроїду даного трикутнику як стабільного соціо-економіко-політичного стану країни, який кількісно
можна описати за допомогою радіусу описаного кола навколо трикутника:

,

(1)

де
– радіус описаного кола навколо трикутника політичного та економічного становища
країни (в даний період часу t);
– нормалізовані узагальнені показники економічного, політичного та соціального
розвитку країни.
Зобразимо графічно динаміку значень радіуса кола описаного навколо трикутника політичної та
економічної ситуації України, Франції та Італії (рис. 6).
На основі даних, наведених на рис. 6, можна зазначити, що політична та економічна ситуація
України, Італії та Франції будуть залежить від значення радіуса кола, описаного навколо трикутника.
Коли значення радіусу зростає, то зростає відстань від центра до кожної вершини трикутника. Тому,
при зростанні показників значень радіуса кола політична та економічна ситуація в країні буде
характеризуватись підвищеним рівнем нестабільності. Чим ближче центроїд до вершин трикутника
економічних, політичних та соціальних складових, тим більш стабільною є політична та економічна
ситуація країни.
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Рис. 6. Діаграма динаміки значень радіуса кола, описаного навколо трикутника політичної
та економічної ситуації України, Франції та Італії
Джерело: побудовано авторами

Отже, аналізуючи криву значень радіуса (рис. 6), можна зробити висновок, що Україна мала
нестабільний соціо-економіко-політичний розвиток у 2004 р. Порівнюючи криві значень трьох країн,
найкращий показник стабільності розвитку за трьома складовими має Франція у 2002 р. Результати
проведення даного етапу дають можливість стверджувати, що політична та економічна ситуація у
Франції та Італії протягом 2000-2016 рр. є більш стабільною в порівнянні з Україною, про що свідчить
нижче розташування кривих динаміки значень радіуса кола цих країн.
Поряд з цими особливостями, досліджуючи дане питання з метою ідентифікації періодів
нестабільності, розглянемо кути трикутника економічних, соціальних та політичних складових:

;

;

,

(2)

де
– радіус описаного кола навколо трикутника політичного та економічного становища
країни (в даний період часу t);
– нормалізовані узагальнені показники економічного, політичного та соціального
розвитку країни;
– кути трикутника соціо-економіко-політичних складових країни.
Таким чином, результати аналізу вхідних даних, отриманих за рахунок практичної реалізації
підходу до оцінки нестабільності політичного та економічного становища країни, розглянемо як суму
кутів трикутника.
Досліджується сума кутів трикутника, на основі якої пропонується побудувати показник кризи
політичної та економічної складової країни. Якщо сума кутів дорівнює 180 градусів, тоді маємо право
побудувати модель даного трикутника. Аналізуючи кути, можливі два випадки: коли кути трикутника
менші 90 градусів; один із кутів більше 90 градусів. В першому випадку, трикутник «економічних,
соціальних та політичних складових» називається гострокутним, тоді центроїд лежить всередині
трикутника – це вказує на стабільний стан політичного та економічного розвитку країни. В іншому
випадку, даний трикутник називається тупокутний, центроїд знаходиться поза трикутником, що вказує
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на нестабільну політичну та економічну ситуацію в країна, яка не дозволяє визначити радіус описаного
кола навколо трикутника, тому пропонується розглянути кризовий показник як показник політичної та
економічної нестабільності.
Зрозуміло, що можливий інший варіант, коли сума кутів трикутника «економічних, соціальних та
політичних складових» менша 180 градусів. Тоді модель даного трикутника побудувати неможливо,
що вказує на нестабільну політико-економічну ситуацію в даний період часу.
Проведемо аналіз динаміки кризового показника політичного та економічного стану України,
Франції та Італії. На основі отриманих результатів, прослідковується тенденція стабільного
політичного та економічного розвитку Італії та Франції за 2000-2016 рр., сума кутів трикутника
дорівнює 180 градусів. Крива динаміки кризового показника демонструє нестабільний (кризовий)
соціо-економіко-політичний стан України в 2004 р., 2016 р., сума кутів трикутника менше 180 градусів
(рис. 7).

Рис. 7. Діаграма динаміки кризового показника політичного та економічного стану
України, Франції та Італії
Джерело: побудовано авторами

Таким чином, дослідження показників України, Франції та Італії протягом 17-ти років
демонструють виявлення кризових явищ у політичній та економічній сфері України, в порівнянні зі
стабільним соціо-економіко-політичним розвитком Італії та Франції.
Висновки з проведеного дослідження. Проводячи узагальнення даного дослідження,
необхідно зауважити, що запропонована математична модель стабільної соціо-економіко-політичної
ситуації з точки зору розглянутих індикаторів політичної, економічної та соціальної сфери дозволяє:
надати комплексну оцінку стабільного соціо-економіко-політичного стану країн за 2000-2016 рр., яка
базується на побудові центроїда трикутника, вершинами якого виступають узагальнені характеристики
рівня розвитку економіки, соціальної сфери та політичної ситуації; врахувати різні аспекти кількісного
виміру та специфічні особливості існуючих показників рівня розвитку економіки, соціальної сфери та
політичної ситуації; врахувати динаміку структурних змін соціо-економіко-політичного стану країн
шляхом дослідження стабільного соціо-економіко-політичного стану в динаміці за певний часовий
інтервал на основі графічної інтерпретації.
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Кузьменко О.В., Колотіліна О.В. МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО,
СОЦІАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, ІТАЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ
ВЗАЄМОДІЇ
Мета. Моделювання кількісної оцінки соціального та економічного рівня розвитку, а також політичного стану
країни в контексті оптимізації їх взаємодії.
Методика дослідження. У процесі дослідження використані методи емпіричного і теоретичного
дослідження (аналізу і синтезу - для визначення сутності стабільного соціо-економіко-політичного стану України,
Італії та Франції за 2000-2016 рр.; моделювання - визначення інтегральної оцінки стабільного стану системи
шляхом знаходження відповідного балансу між трьома цілями, одночасне досягнення яких вимагає рішення
багатокритеріальної задачі оптимізації); а також локальні (специфічні) методи, зокрема методи формалізації
економічних умов, методи багатокритеріальної оптимізації і графічних інтерпретацій - для визначення центру ваги
трикутника, вершинами якого є узагальнені характеристики рівня розвитку економіки, соціальної сфери і
політичної ситуації.
Результати. Розглянуто сутність та наведена математична формалізація основних складових рівня
розвитку країни: економічної, політичної та соціальної. Проаналізовано соціо-економіко-політичний стан України,
Італії та Франції за 2000-2016 рр. Розкрито роль та значення стабільної соціально-економічної та політичної
ситуації країн, що базується на побудові центроїда трикутника, вершинами якого є узагальнені характеристики
рівнів економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та Франції. Формалізовано підхід до
оцінювання соціо-економіко-політичної нестабільності на основі суми кутів трикутника.
Наукова новизна. Обґрунтовано одночасний взаємозв’язок між економічним, політичним та соціальним
становищем в країні шляхом багатокритеріальної оптимізації.
Практична значущість. Напрацювання щодо моделювання соціо-економіко-політичного розвитку країни
можуть бути використані в діяльності Кабінету міністрів України та комітетів Верховної Ради України. Результати
дослідження щодо кількісного визначення таргетів соціально-економічного розвитку держави доцільно врахувати
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при розробці стратегічних планів розвитку Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством соціальної політики України.
Ключові слова: соціальний та економічний рівень розвитку, політичний стан, стабільність, центроїд
трикутника.
Kuzmenko O.V., Kolotilina O.V. MODELING OF ESTIMATING OF THE LEVEL OF ECONOMIC, SOCIAL AND
POLITICAL DEVELOPMENT OF UKRAINE, ITALY AND FRANCE IN THE CONTEXT OF OPTIMIZATION THEIR
RELATIONS
Purpose. The modeling of quantitative estimate of social and economic level of development, and also political
status of the states in the context of optimization their relations.
Methodology of the research. Methods of empirical and theoretical research (analysis and synthesis to
determine the essence of stable social and economic and political status of Ukraine, Italy and France during of 20012016; modeling to determine integral estimate of stable system state by the way of determining the appropriate balance
sheet between three aims to achieve of which needs the solution of multicriteria optimization problem) are used in the
research. There are also used local (specific) methods, in particular methods of formalization of economic
circumstances, methods of multicriteria optimization and of graphical interpretation to define the center of weight of
triangle, which includes such tops as generalized features of the development level of economy, social sphere and
political state.
Results. The essence of such main elements of the development level of a state as economic, political and social
is showed. The mathematical formalization of these elements is proposed too. The social and economic and political
status of Ukraine, Italy and France per 2001-2016 is analyzed. The role and value of stable social and economic and
political status of states, which is based on configuring of centroid of triangle which includes such tops as generalized
features of the development level of economy, Ukraine, Italy and France sphere and political state of Ukraine, Italy and
France, are opened. The approach to estimating of social, economic and political non-stable on the base of sum of the
angles of the triangle is formalized.
Quality. The simultaneous relationship between economic, political and social state in the country by multicriteria
optimization is proven.
Practical values. Researching of modeling of social, economic and political development of a state could be used
in activity of Cabinet of Ministers of Ukraine and committees of the Supreme Council of Ukraine. Results of research on
quantitative determination of targets of social and economic development of a state could be used in the process of
working out of strategic plans of development by the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine and the Ministry of Social Policy of Ukraine.
Key words: social and economic level of development, political status, stable, centroid of triangle.
Кузьменко О.В., Колотилина Е.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ, ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Цель. Моделирование количественной оценки социального и экономического уровня развития, а также
политического состояния страны в контексте оптимизации их взаимодействия.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы эмпирического и
теоретического исследования (анализ и синтез для определения сущности стабильного социо-экономикополитического положения Украины, Италии и Франции с 2000 года по 2016 год); моделирования – определение
интегральной оценки стабильного состояния системы путем нахождения соответствующего баланса между
тремя целями, одновременное достижение которых требует решения многокритериальной задачи оптимизации);
а также локальные (специфические) методы, в частности методы формализации экономических условий, методы
многокритериальной оптимизации и графических интерпретаций – для определения центра тяжести
треугольника, вершинами которого являются обобщенные характеристики уровня развития экономики,
социальной сферы и политической ситуации.
Результаты. Рассмотрена сущность и приведена математическая формализация основных составляющих
уровня развития страны: экономической, политической и социальной. Проанализированы социо-экономикополитическое состояние Украины, Италии и Франции за 2000-2016 гг. Раскрыта роль и значение стабильной
социально-экономической и политической ситуации стран, основанный на построении центроида треугольника,
вершинами которого является обобщенные характеристики уровней экономического, социального и
политического развития Украины, Италии и Франции. Формализовано подход к оценке социо-экономикополитической нестабильности на основе суммы углов треугольника.
Научная новизна. Обоснована одновременная взаимосвязь между экономическим, политическим и
социальным положением в стране путем многокритериальной оптимизации.
Практическая значимость. Наработки по моделированию социо-экономико-политического развития
страны могут быть использованы в деятельности Кабинета Министров Украины и комитетов Верховной Рады
Украины. Результаты исследования количественного определения таргетов социально-экономического развития
государства целесообразно учесть при разработке стратегических планов развития Министерством финансов
Украины, Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством социальной политики
Украины.
Ключевые слова: социальный и экономический уровень развития, политическое состояние,
стабильность, центроид треугольника.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Постановка проблеми. У зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів і можливістю їх
багатофункціонального використання питання підвищення ефективності землекористування набуває
важливого значення у соціально-економічному розвитку сільських громад. Досягнення соціально
значущої мети передбачає визначення й обґрунтування таких способів економічного регулювання
земельних відносин, за яких земельна рента від використання земель державної та комунальної
власності перерозподілятиметься не лише в інтересах підприємницьких структур – землекористувачів,
але й стане джерелом активізації соціальних ресурсів, поліпшення матеріального стану сільського
населення, забезпечуватиме соціальну справедливість у процесі земельних відносин. В Україні у
повній мірі не функціонують принципи сталого землекористування, що стало наслідком непланового
державного регулювання ринкових земельних відносин. Саме тому, оцінюючи ефективність
використання сільськогосподарських земель державної власності, потрібно розглядати соціальні,
економічні та екологічні показники.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню та аналізу соціально-економічних та
екологічних показників ефективності використання земель присвячено праці таких дослідників, як
Андрійчука В. Г. [1], Бадрака О. С. [2], Білика Ю. Д. [3], Будзяка В. М. [4], Грицаєнка Г. І. [5],
Данилишина Б. М. [13], Дусановського С. Л. [3], Кованова С. І. [7], Кропивка М. Ф. [14], Курильціва Р. М.
[8–10], Мартина А. Г. [11], Москаленка А. М. [12], Саблука П. Т. [14], Третяка А. М. [5], Третяк Н. А. [16],
Шиян В. Й. [18] та інших. Проте це питання не у повній мірі є достатньо вивченим та не запропоновано
комплексного показника, на основі якого можна було б оцінити ефективність використання земель
державної власності, що зумовлює необхідність подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз соціально-економічних і екологічних
показників ефективності використання земель державної власності та обґрунтування комплексного
показника ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями.
Завданнями дослідження є: аналіз існуючих економічних, екологічних, соціальних показників, на
основі яких можна оцінити ефективність використання земель державної власності та обґрунтувати
комплексний показник ефективності використання сільськогосподарських земель державними
інституціями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Близько 33% громадян України скористалися
правом на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Статтею 25 Земельного кодексу України
встановлено, що при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств,
установ та організацій, працівникам державних і комунальних закладів освіти, культури, охорони
здоров’я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням
кожному з них земельної частки (паю).
За роки реформування земельних відносин 12412 колективних сільськогосподарських
підприємств і радгоспів роздержавлено, більша частина таких земель (66% загальної кількості
сільськогосподарських угідь – 27 млн га) стала основою для формування земель запасу та резервного
фонду, решту – 6,9 млн га передано у приватну власність [17; 20].
Одним
із
головних
соціальних
показників
ефективного
використання
земель
сільськогосподарського призначення державної власності є справедлива доступність громадян до
ресурсів, тобто щоб якнайбільша кількість людей одержала безоплатно земельні ділянки у власність.
Анонсований
продаж
колишнім
Прем’єр-міністром
А. П. Яценюком
1
млн га
земель
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сільськогосподарського призначення викликав жваве обговорення цього питання. Проте реалізація
згаданої заяви порушить право громадян, які, відповідно до статті 25 ЗКУ, претендують на вказану
землю.
Соціальну ефективність господарювання можна оцінювати за продуктивністю та економією
праці; рівнем життя населення; структурою розподілу доходів населення; рівнем задоволення
матеріальних, духовних і естетичних потреб тощо [2].
До економічних показників ефективності використання земель сільськогосподарського
призначення державної власності можна віднести прибуток, який одержує управлінець у результаті
передачі в користування наявних ресурсів.
Якщо земельні ділянки не передаються у користування, а використовуються відповідними
суб’єктами державного сектора економіки, то до таких показників належать: валовий прибуток,
урожайність сільськогосподарських культур, обсяг валової й товарної продукції, розмір поточних
витрат і фондових вкладень, дохідність виробництва, продуктивність праці, фондовіддача,
матеріаломісткість, валовий і чистий дохід, рівень рентабельності. Землевіддача – це вихід продукції з
одиниці площі угідь, а землемісткість відображає ємність земельних ресурсів в одиниці продукту,
ступінь задоволення споживчих потреб населення.
Білик Ю. Д. зазначав, що узагальнюючим показником економічної ефективності є співвідношення
додаткового чистого доходу, який одержано від залучення додаткових коштів та ресурсів, і суми
додаткових витрат, тобто коефіцієнт ефективності інтенсифікації [3].
Щоб оцінити вартість земельних ресурсів при використанні сільськогосподарських угідь,
А. М. Третяк пропонує виконати такі дії [15]:
 обчислити площу ріллі переведенням продуктивності інших сільськогосподарських угідь через
поправочні коефіцієнти типів ґрунтів;
 визначити нормальну врожайність зернових культур (Ун);
 розрахувати зерновий еквівалент (Уе, ц/га), беручи до уваги чистий дохід, одержаний від
зернових та інших сільськогосподарських культур;
 визначити валовий дохід з 1 га земель від вирощування зернових культур з урахуванням
зернового еквівалента (ВД);
 обчислити питому вагу земельної ренти у валовому доході (d);
 визначити земельну ренту на одиницю площі (Rз);
 оцінити вартість земельного капіталу методом капіталізації земельної ренти (Взк).
Площу сільськогосподарських угідь, виражених через продуктивність ріллі, обчислюють за
формулою (1):
,
де

(1)

– площа ріллі, га;
– площа багаторічних насаджень, га;
– середньозважений коефіцієнт продуктивності багаторічних насаджень відносно ріллі;
– площа сіножатей, га;
– середньозважений коефіцієнт продуктивності сіножатей відносно ріллі;
– площа пасовищ, га;
– середньозважений коефіцієнт продуктивності пасовищ відносно ріллі [5].

Нормальну врожайність розраховують за методикою як середньозважену фактичну врожайність
сільськогосподарських культур.
Зерновий еквівалент  вартість земель, виражена через урожайність (ц) або гривнях. Для
визначення цього показника потрібно порівняти чистий дохід оціночних культур відносно чистого
доходу від вирощування зернових. Вказаний показник є комплексним і включає врожайність
сільськогосподарських культур та оцінку придатності земель для вирощування основних культур,
витрати на вирощування, збереження родючості ґрунтів. Для визначення показника умовного виходу
зерна з 1 га земель потрібно:
 обчислити чистий дохід від виробництва продукції по кожній оціночній культурі з урахуванням
середніх реалізаційних цін;
 визначити різницю в дохідності кожної культури відносно зернових;
 знайти добуток одержаних результатів і питомої ваги культури в загальній структурі посів та
підсумувати;
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 до одержаної величини додати показники відмінностей («–» або «+») у витратах на обробіток
1 га зернових культур та збереження родючості ґрунтів;
 від одержаного значення відняти вартість зерна, одержану в результаті множення величини
нормальної врожайності зерна на різницю між регіональною вартістю зерна і середньою по державі;
 перевести одержаний результат (грн) в обсяг зерна (врожайність у зерновому еквіваленті)
через середню ціну реалізації пшениці та додати до показника нормальної врожайності пшениці [15].
Вартість земельної ренти визначають за показниками капіталізації земельної ренти (Rз) –
нагромадження земельної ренти протягом періоду окупності капіталу при відповідному банківському
відсотку. Її матеріальною основою є диференціальний дохід (Дд), що характеризує економічну
ефективність використання земель, враховуючи якісний склад та використання. Він утворюється на
основі додаткового продукту на кращих і середніх землях у результаті вищої продуктивності праці й
становить частину чистого доходу, що перевищує ту частину, яка необхідна для забезпечення
розширеного виробництва [15].
Показник окупності витрат (Ов) визначає продуктивність праці та показує різницю якості земель
за умови однакового виробництва і різних витрат у регіональних умовах [16, 8–10]. На основі цього
показника розраховують питому вагу диференціального доходу у валовій продукції (d). Він
визначається добутком величини фактичних витрат (Вф) на вихідний коефіцієнт їхньої окупності 1,35
(ОВвих) як верхня межа виробництва продукції рослинництва з 1 га відносно гірших земель, що є
необхідною для розширеного виробництва (формули (2)–(5)):
,

(2)

,

(3)

,

(4)

,
де Цзм – закупівельна ціна пшениці у відповідному році згідно зі статистичними даними.

(5)

Якщо земельна рента дорівнює диференціальному доходу, то отримуємо формулу (6):
(6)
Диференціальний дохід утворюється з диференціального доходу І (ДдІ), який дорівнює
земельній ренті І (RзІ) (формули (7)(8)), що є матеріальною основою земельного капіталу і
диференціального доходу ІІ (ДдІІ), який дорівнює земельній ренті ІІ (RзІІ) (формула (9)) та є
матеріальною основою інтелектуальної складової капіталу:
,

B вих 

В Д вих

(7)

,

(8)

1, 35
(9)

Вартість земельних ресурсів (Взк) на одиницю площі розраховують за формулою (10):
R  100
,
(10)
В зк  з
n
де n – норма банківського відсотка, який визначають за ставкою річних валютних депозитів
комерційних банків з урахуванням поправок на всі види ризиків.
На думку С. Л. Дусановського, показником ефективного використання земельних ресурсів є
виробництво валової продукції з одиниці земельної площі при найменших виробничих витратах з
урахуванням економічної оцінки землі зі збереженням балансової родючості ґрунту. Цю залежність
можна відобразити формулою (11):
,
де Ез – ефективність використання землі;
Oi – обсяг продукції на 1 балогектар;
Сj – затрати на виробництво цієї продукції;
– сума балів [6].
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Зазначений показник, як стверджує автор, дає змогу врахувати економічну оцінку землі та
інтенсивність її використання.
Провідними
науковцями
до
показників
екологічної
ефективності
використання
сільськогосподарських угідь віднесено площу ґрунтів, яку вилучено із сільськогосподарського обороту,
структуру та ефективність витрат на охорону і відтворення земельних ресурсів, збереження гумусу
тощо.
До натуральних і кількісних екологічних показників ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності належать: рівень розораності території;
ступінь еродованості ґрунтів; забруднення важкими металами; рівень радіоактивного забруднення,
частка еродованих земель, змитих ґрунтів у складі сільськогосподарських угідь, витрати на
проведення комплексу екологічних заходів системи землеробства; зростання вартості земельних угідь
у результаті поліпшення їхньої якості й підвищення родючості ґрунтів, обсяги додаткової продукції,
одержаної завдяки здійсненню екологічних заходів; додатковий чистий дохід від впровадження
екологічних заходів; економічна ефективність екологічних витрат; відвернутий екологічний збиток у
вартісній формі.
Андрійчук В. Г. наголошує, що для оцінки потрібно використовувати частку чистого прибутку
підприємства, яка спрямована на екологічні заходи, відсоток сільськогосподарської продукції у
загальному обсязі її виробництва, в якій вміст залишків пестицидів, нітратів і нітритів нижчий від
граничнодопустимих норм. Автором пропонується узагальнююча система показників економічної
ефективності використання основних ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються
сільським господарством [1].
Москаленко А. М. пропонує під поняттям «екологічна ефективність використання земель»
розуміти ефективність, пов’язану з витратами на підтримку угідь, які зазнали забруднення, ущільнення
та інших можливих негативних впливів, що можуть погіршити якість ґрунту, а також із витратами на
підтримку природної родючості ґрунтів і балансу поживних речовин [12].
Андрійчук В. Г. [1], Саблук П. Т. [14], Шиян В. Й. [18] пов’язують рівень використання
сільськогосподарських земель з інтенсифікацією виробництва. Грицаєнко Г. І., Романюк Т. М.
вважають, що критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є
максимальне одержання продукції за мінімальних витрат, тобто вартість валової продукції,
розрахована на 1 гривню витрат [5].
Учені Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії аграрних наук України
виділяють економічні, екологічні та соціальні показники господарювання [13].
Як стверджує Будзяк В. М., економічно і екологічно ефективне сільськогосподарське
землекористування завжди пов’язане з певними обмеженнями, зокрема, в обсягах залучених
ресурсів, а також у масштабах та в інтенсивності власне землекористування. Ефективне
сільськогосподарське землекористування – це формування економічно вигідних й одночасно
екологічно збалансованих напрямів використання земель сільськогосподарського призначення за
допомогою дійових економічних, екологічних, правових, організаційних і соціальних механізмів [4].
Мартином А. Г. запропоновано окремо розглядати поняття «екологічна та економічна
оптимізація землекористування». За екологічної оптимізації, основні критерії деградованості в
обов’язковому порядку слід запроектувати вилучення з інтенсивного використання землі, що за своїми
модальними властивостями не можуть забезпечувати стійкість агроекосистем. Економічна оптимізація
передбачає визначення за продуктивністю ґрунтів таку структуру сільськогосподарських угідь, у якій
гармонізовано досягатиметься висока продуктивність, дохідність і рентабельність сільського
господарства [11].
Деякими науковцями виділяється також технологічна ефективність. На думку С. І. Кованова,
основним критерієм при цьому є максимальний вихід продукції на одиницю площі або стада свійських
тварин у разі збереження природного середовища та дотримання екологічної рівноваги [7].
На основі власних та напрацьованих методик визначення економічної ефективності
використання земель сільськогосподарського призначення виникає необхідність подальшого їхнього
розвитку з урахуванням існуючої ситуації в країні [19]. Пропонується використовувати комплексний
показник, який визначають за формулою (12):

,
(12)
де КЕФ – коефіцієнт ефективності використання земель державної власності, %;
ОД – середній розмір орендної плати за користування землями державної власності, грн/га;
ОП – середній розмір орендної плати за користування землями приватної власності, грн/га;
ТВД – трансакційні витрати на інституціоналізацію прав за земельну ділянку державної
власності, грн/га;
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ТВП – трансакційні витрати на інституціоналізацію прав за земельну ділянку приватної
власності, грн/га;
КПВ – коефіцієнт повноти використання земельного масиву, %.
Результативність використання доцільно оцінювати порівнянням одержаної вигоди приватними
землевласниками та державою.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у роботі детально проаналізовано
економічні, екологічні та соціальні показники ефективності використання земель та запропоновано
комплексний показник ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.
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Ярова Б.М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Мета. Аналіз соціально-економічних і екологічних показників ефективності використання земель державної
власності та обґрунтування комплексного показника ефективності використання сільськогосподарських земель
державними інституціями.
Методика дослідження. У роботі як методологічна основа застосовувалися наукові методи пізнання, що
базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети
використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при
опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні різних показників ефективності
використання земель); метод аналогій та порівнянь (при співставленні показників, які запропоновані різними
науковцями); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених
завдань); статистичний (при опрацюванні статистичних даних) та ін.
Результати. Детально проаналізовано існуючі економічні, екологічні, соціальні показники ефективності
використання земель державної власності в Україні. Обґрунтовано комплексний показник ефективності
використання сільськогосподарських земель державними інституціями. Удосконалено підходи до формування
сталого землекористування в Україні на основі підвищення ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності.
Наукова новизна. Вперше запропоновано автором комплексний показник використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на
врахуванні транзакційних витрат на 1 га земель, що знаходяться у користуванні, та коефіцієнта повноти
використання земельного масиву, який відображає відношення оброблюваних земель до загальної площі масиву.
Практична значущість. Одержані висновки можуть бути використані у подальшому з метою ефективного
та раціонального управління земельними ресурсами, шляхом застосування комплексного показника ефективності
використання сільськогосподарських земель державними інституціями.
Ключові слова: управління земельними ресурсами, державна власність, показник, ефективність.
Yarova B.M. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF EFFICIENCY OF USE OF LAND
OF PUBLIC PROPERTY
Purpose. The aim of the article is the analysis of social and economic and ecological indicators of the efficiency of
using state-owned land and substantiation of a comprehensive indicator of the efficiency of agricultural land use by state
institutions.
Methodology of research. Scientific methods of knowledge based on a systematic approach to solving problems
are used in the work as a methodological basis, a number of general and special scientific research methods are used to
achieve this goal: dialectical; monographic (when working out scientific publications); system analysis (in the study of
various indicators of land use efficiency); the method of analogies and comparisons (when comparing the indicators
proposed by different scholars); complex analysis (in drawing up conclusions and proposals for the solution of the tasks);
statistical (in the processing of statistical data), etc.
Findings. The existing economic, ecological, and social indicators of the efficiency of the use of state-owned land
in Ukraine are analyzed in detail. The complex indicator of efficiency of use of agricultural lands by state institutions is
substantiated. Approaches to the formation of sustainable land use in Ukraine are improved on the basis of improving the
efficiency of using agricultural land of state ownership.
Originality. A comprehensive indicator of the use of agricultural land of state-owned property the author proposed
for the first time, which, unlike existing ones, is based on the transaction costs per hectare of land in use and the
coefficient of utilization of the land mass, which reflects the ratio of cultivated lands to the total area of the array.
Practical value. The obtained conclusions can be used in the future for the purpose of effective and rational
management of land resources, by applying a comprehensive indicator of the efficiency of agricultural land use by state
institutions.
Key words: management of land resources, state property, indicator, efficiency.
Ярова Б.Н. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Цель. Анализ социально-экономических и экологических показателей эффективности использования
земель государственной собственности и обоснование комплексного показателя эффективности использования
сельскохозяйственных земель государственными институтами.
Методика исследования. В работе как методологическая основа применялись научные методы познания,
основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной цели
использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при
обработке научных публикаций); системного анализа (при исследовании разных показателей эффективности
использования земель); метод аналогий и сравнений (при сопоставлении показателей, предложенных
различными учеными); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению
поставленных задач); статистический (при обработке статистических данных) и др.
Результаты. Детально проанализированы существующие экономические, экологические, социальные
показатели эффективности использования земель государственной собственности в Украине. Обосновано
комплексный показатель эффективности использования сельскохозяйственных земель государственными
институциями. Усовершенствованы подходы к формированию устойчивого землепользования в Украине на
основе повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения государственной
собственности.
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Научная новизна. Впервые предложено автором комплексный показатель использования земель
сельскохозяйственного назначения государственной собственности, который, в отличие от существующих,
основывается на учете транзакционных затрат на 1 га земель, находящихся в пользовании, и коэффициента
полноты использования земельного массива, который отражает отношение обрабатываемых земель в общей
площади массива.
Практическая значимость. Полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем в целях
эффективного и рационального управления земельными ресурсами, путем применения комплексного показателя
эффективности использования сельскохозяйственных земель государственными институтами.
Ключевые слова: управление земельными ресурсами, государственная собственность, показатель,
эффективность.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Забезпечення ефективного інноваційного розвитку підприємств
викликано необхідністю збалансованості інтересів держави, науки, бізнесу та суспільства; оптимізації
заходів державної підтримки з метою успішної реалізації інноваційних проектів суб’єктів інноваційної
діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Держава має відігравати головну роль у стимулюванні інноваційного розвитку підприємств
України, створюючи сприятливі умови для здійснення ними науково-дослідної діяльності,
запроваджуючи різні види податкових і амортизаційних пільг. Однак, існує проблема, яка полягає в
тому, що в нашій країні дія цих пільг періодично призупиняється і не враховуються пріоритети
інноваційного розвитку.
В Україні не набула достатнього рівня розвитку інституційна інфраструктура фінансової
підтримки інноваційної діяльності. Позабюджетні галузеві фонди підтримки наукових ініціатив та
спеціалізовані фінансово-кредитні установи не стали дієвими учасниками реалізації на макро- і мікрорівнях інвестиційно-інноваційної політики, спрямованої на технічну модернізацію підприємств,
упровадження
новітніх
науково-технічних
розробок
та
відродження
вітчизняного
конкурентоспроможного виробництва. Інноваційний розвиток економіки України потребує зростання
інтелектуального капіталу, що неможливо без реструктуризації ринків праці, капіталу,товарів, ресурсів
та, відповідно, нарощування стратегічного і підвищення ефективності використання наявного
потенціалу підприємств.
Тому необхідне врегулювання підтримки та розвитку інноваційної діяльності та впровадження
підприємствами інновацій, створення прозорого сприятливого інвестиційного клімату в державі, що
стане подальшою базою для активізації обміну науковими знаннями та технологіями, стимулювання
надходження інвестицій, активізації зовнішньої та внутрішньої торгівлі, створення нових робочих
місць, що сприятиме підвищенню добробуту населення та конкурентоспроможності національної
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велике значення з точки зору обґрунтування
загальнотеоретичних засад інноваційного менеджменту й сутності та ролі інновацій в економіці
підприємств мали праці Й. Шумпетера [1], П. Друкера [2], Б. Санто [3], Б. Твісса [4] тощо. Результати
досліджень інноваційної діяльності підприємств та питання, що певною мірою стосуються
проблематики управління їх інноваційним розвитком, останнім часом висвітлювалися в наукових
публікаціях С. Ілляшенка і Ю. Шипуліної [5; 6], В. Гриньова, В. Власенко [7], І. Федулової [8],
П. Микитюк, Ж. Крисько, О. Овсянюк-Бердадіна, С. Скочиляс [9], С. Шкарлет, В. Ільчук [10] та інших.
Однак, незважаючи на суттєві надбання теоретико-методичних досліджень, на даний час не
сформовано єдине чітке наукове визначення практичного залучення джерел фінансування,
оптимізації витрат, видів та способів активізації підприємницької діяльності, варіантів взаємодії
зацікавлених сторін для забезпечення інноваційного розвитку підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є визначення стану і ключових передумов формування та
реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств. Вказана мета визначила низку завдань, що
потребують вирішення: узагальнити тенденції інноваційного розвитку підприємств; систематизувати
способи розширення джерел фінансування інноваційної діяльності; проаналізувати динаміку і
визначити варіанти оптимізації витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт;
визначити результати впровадження інновацій та виділити основні види та способи активізації
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інноваційної підприємницької діяльності, запропонувати формування інноваційної стратегії
підприємства для забезпечення ефективного інноваційного розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення численних наукових джерел, у яких так
чи інакше йдеться про інноваційний розвиток, дозволили встановити, що нині сформувалося два
основних підходи до розуміння цього терміна: 1) предметно-технологічний, або орієнтований на
науковий результат, який, зокрема, простежується у працях Й. Шумпетера [1] та ін., при якому
інноваційний розвиток розглядається як кінцевий результат наукової чи науково-технічної діяльності;
2) функціональний, що зустрічається у працях Б. Санто [2], Б. Твісса [3] та ін., у яких інноваційний
розвиток пов’язують із функціями створення, впровадження, поширення нововведень, реалізації
інноваційних проектів тощо. Водночас в більшості випадків нині як у дослідженнях вітчизняних, так і
іноземних науковців термін «інноваційний розвиток» використовується, коли йдеться про відповідний
тип розвитку на макрорівні і проводяться дослідження щодо механізму реалізації науково-технічного
прогресу в процесі економічного розвитку країни, регіону, формування так званої знаннєвої економіки,
пошуку нових джерел економічного зростання, побудови державної інноваційної моделі розвитку
тощо.
Удосконалення виробництва повинно здійснюватися на основі інноваційної діяльності на різних
стадіях циклу «наука-виробництво-споживач». В результаті здійснення науково-дослідних або
дослідно-конструкторських робіт одержують інноваційний продукт (новини), а запровадження його у
господарську практику визнається за інновації (нововведення).
Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери.
Процес застосування вперше у виробництві нових наукових здобутків, тобто інновацій, започатковує
інноваційну діяльність. Прийняття і реалізація відповідних рішень щодо матеріалізації наукових
здобутків характеризують сутність і становлять зміст інноваційних процесів. Інноваційні процеси – це
сукупність прогресивних, якісно нових змін, що постійно виникають у складних виробничогосподарських системах на основі використання наукових досягнень. Інноваційні процеси
започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері виробництва. Інноваційний
процес здійснюється за схемою «наука – інновації – виробництво».
Інноваційний продукт (новина) є результатом виконання інноваційного проекту і науководослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі інформаційної) чи
продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії.
Україна зайняла 46 місце в рейтингу інноваційних країн проти 42-го в 2017 році. Найбільше
похитнуло позиції нашої країни падіння оцінки якості освіти. Україна разом з Новою Зеландією стали
найбільшими лузерами рейтингу Innovation Index, адже обидві втратили відразу по 4 позиції. Причому
позиції України знижуються третій рік поспіль. У 2015 році вона займала 33 місце, в 2016 – вже 41,
зараз – 46. Згідно з оцінками Bloomberg, сьогодні Україна випереджає в інноваційному розвитку лише
Кіпр, Південну Африку, Іран та Марокко. Лідирує в рейтингу Південна Корея, вже п’ятий рік поспіль.
Друге місце дісталося Швеції, третє – Сінгапуру. Інноваційний ривок Сінгапуру забезпечили
досягнення в галузі освіти. Активно фінансується науково-дослідна діяльність, розвиток
високотехнологічних виробництв [11].
Проведемо аналіз джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у
Хмельницькій області на основі даних табл. 1.
Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, тис грн
У тому числі за рахунок коштів
вітчизняних
іноземних
інвесторів
інвесторів
–
213992,0

Роки

Загальна сума
витрат

власних

2010

749588,2

31929,0

2011

898520,2

91673,8

–

24474,6

782371,8

2012

225196,2

65822,3

–

733,9

158640,0

2013

113120,1

94305,8

–

–

18814,3

2014

133121,2

76291,2

–

–

56830,0

2015

66659,4

54952,0

–

–

11707,4

інші джерела
501773,0

2017
24552,5
23547,9
–
–
1004,6
Відношення 2017 р. до
3,3
73,8
*
*
0,2
2010 р.,%
Джерело: розраховано авторами на основі даних Головного управління статистики у Хмельницькій
області [12]
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Дані табл.1 вказують на те, що за аналізований період, а особливо за останні два роки суттєво
скоротились обсяги за всіма джерелами фінансування інноваційної діяльності промислових
підприємств. Така ситуація потребує невідкладних змін у вирішенні даної проблеми, оскільки
негативно відображатиметься на перспективах розвитку.
Ефективність проведення реструктуризації підприємств та економіки на інноваційних засадах у
цілому залежить від оптимального співвідношення джерел фінансування та напрямків інноваційного
розвитку. Невід’ємною складовою стратегії фінансової підтримки інноваційного розвитку є створення
умов для найширшого залучення різноманітних джерел фінансування та мотивації суб’єктів
інноваційного процесу.
Розглянемо динаміку витрат за 2010-2017 роки на виконання наукових досліджень і розробок за
видами робіт у Хмельницькій області на основі даних табл. 2.
Таблиця 2
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
У тому числі на виконання
прикладних
науково-технічних
фундаментальних
наукових
(експериментальних)
наукових досліджень
досліджень
розробок
1247,8
3570,2
1346,0

Роки

Обсяг
витрат –
усього

2010

6164,0

2011

7389,8

1574,5

4230,2

1585,1

2012

13932,6

1664,2

10487,0

1781,4

2013

12715,5

1969,9

9813,4

932,2

2014

14485,8

2269,8

9758,8

2457,2

2015

15445,1

2512,9

10841,9

2090,3

2016

12959,2

8664,6

1844,1

2450,5

2017
17510,0
13278,8
974,5
3256,7
Відношення 2017 р. до
2,8 рази
10,6 рази
27,3%
2,4 рази
2010 р.
Джерело: розраховано авторами на основі даних Головного управління статистики у Хмельницькій
області [12]

Як видно із даних табл. 2, за 2010-2017 роки витрати на виконання наукових досліджень у
Хмельницькій області зросли загалом у 2,8 рази та майже аналогічно в 2,4 рази на науково-технічні
(експериментальні) розробки. Слід відмітити значний ріст витрат на фундаментальні дослідження у
10,6 рази, та суттєве скорочення розходів на прикладні наукові розробки, тобто на даний час бачимо
чітку тенденцію до концентрації зусиль на фундаментальних розробках поряд зі значним спадом у
прикладній сфері, що дає змогу зробити висновки про необхідність комерціалізації та запровадження у
практику результатів наукових досліджень.
Інноваційна підприємницька діяльність – це особливий процес організації господарювання, що
базується на постійному пошуку нових можливостей покращання техніко-технологічних факторів
виробництва. Вона пов’язана з готовністю підприємницької структури брати на себе ризик по
здійсненню нового проекту, а також виникаючу при цьому фінансову, соціальну і моральну
відповідальність. У загальному вигляді інноваційну підприємницьку діяльність можна визначити як
суспільний економічний процес, що приводить до створення кращих за своїми властивостями товарів
(продукції, послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень.
Розглянемо результати впровадження інновацій на промислових підприємствах на основі даних
табл. 3.
Аналіз даних по впровадженню інновацій на промислових підприємствах вказує на зниження
інноваційної активності підприємств. За аналізований період знизилась питома вага підприємств, що
впроваджували інновації та реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, скоротилась
кількість впроваджених нових технологічних процесів, нових видів машин, устаткування, приладів,
апаратів.
На практиці виділяють три основних види інноваційної підприємницької діяльності у сфері:
– техніко-технологічного забезпечення виробництва;
– збільшення виробництва, підвищення якості і здешевлення продукції;
– соціального розвитку підприємств та сільських територій.
Перший вид інноваційної підприємницької діяльності пов’язаний з процесом кількісного і якісного
оновлення виробничого потенціалу, який забезпечить підвищення продуктивності праці, економію
енергоресурсів, сировини і матеріалів та відповідне збільшення маси прибутку.

131

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2018[39]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 3

Роки

Питома вага підприємств,
що впроваджували
інновації, %

Кількість впроваджених
нових технологічних
процесів, од

У т.ч. маловідходних,
ресурсозберігаючих

Кількість найменувань
впроваджених інноваційних
видів продукції, од

У т.ч. нових видів машин,
устаткування, приладів,
апаратів

Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в
обсязі промислової, %

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

2010

16,0

42

19

36

13

0,3

2011

20,9

44

14

43

12

2,1

2012

22,2

32

11

27

6

2,3

2013

17,9

24

5

23

9

1,6

2014

9,9

11

4

11

5

0,9

2015

12,3

9

6

24

13

0,7

2017
5,7
7
...
7
...
...
Відхилення 2017 р. до
-10,3
-35
*
-29
*
*
2010 р. (+;-)
Джерело: розраховано авторами на основі даних Головного управління статистики у Хмельницькій
області [12]

Другий вид інноваційної підприємницької діяльності представляє собою процес якісного
удосконалення продукції, її здешевлення, розширення асортименту, який направлено на повніше
задоволення потреб населення.
Третій вид інноваційної підприємницької діяльності пов’язаний з розширенням і покращанням
сфери послуг для населення, сприяє поліпшенню умов для праці та відпочинку персоналу
підприємства.
Підвищення ефективності матеріального виробництва та забезпечення конкурентоспроможності
продукції ґрунтується на використанні нової високопродуктивної техніки та прогресивної технології,
застосуванні сучасних організаційних форм та економічних методів господарювання.
В практиці можна виділити три способи інноваційної діяльності:
– внутрішньої організації, коли інновація створюється і освоюється всередині фірми її
спеціалізованими підрозділами на базі планування і моніторингу їхньої взаємодії по інноваційному
проекту;
– зовнішньої організації при допомозі контрактів, коли замовлення на створення і освоєння
інновації розміщується між сторонніми організаціями;
– зовнішньої організації за допомогою діяльності венчурних підприємств.
Встановлено, що на практиці найчастіше використовується другий спосіб організації інноваційної
діяльності – фірма розміщує замовлення на розробку новини, а освоює її власними силами. Відносна
рідкість використання першого способу пояснюється недостатнім науковим потенціалом підприємств
різних галузей економіки. Для реалізації інноваційного проекту фірма засновує дочірню венчурну
фірму, яка залучає додаткові сторонні засоби (кошти) - третій варіант, перебуває у стадії формування.
На даний час, як свідчать дані табл. 4, підприємства, що займалися інноваціями, не проводять
внутрішні і не залучають зовнішні дослідження і розробки і не використовують інших варіантів
співпраці.
Необхідність інноваційної підприємницької діяльності обумовлена: потребами підвищення
техніко-технологічного рівня виробництва; збільшенням витрат і погіршенням економічних показників
діяльності підприємства; моральним старінням техніки і технології; підвищенням ефективності
виробництва на основі впровадження нової техніки; економічною доцільністю посилення інтенсивних
факторів розвитку виробництва на основі використання досягнень науково-технічного прогресу у всіх
сферах економічної діяльності; важливістю розвитку творчості винахідників і раціоналізаторів та
використання їхніх пропозицій.
Для забезпечення ефективного розвитку пропонуємо розробку інноваційної стратегії
підприємства, яка полягає в тому, що ефективний розвиток підприємства пов’язаний з отриманням
переваги над конкурентами і збільшенням прибутку шляхом постійного оновлення номенклатури
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виробів та розширення напрямів діяльності. Інноваційна стратегія визначає логіку бізнес-поведінки
підприємства на основі інновацій і тому відіграє роль важливого чинника конкурентоспроможності та
успішності будь-якої комерційної організації на світовому ринку, особливо в умовах глобалізації.
Таблиця 4
Інноваційна активність промислових підприємств
Питома вага підприємств,
що займалися
інноваціями,%

Загальна сума витрат

внутрішні НДР

зовнішні НДР

придбання інших
зовнішніх знань

придбання машин,
обладнання та
програмного
забезпечення

інші витрати

У тому числі за напрямами, тис грн

2010

16,9

749588,2

17,5

–

17,5

–

58723,4

690847,3

2011

22,3

898520,2

–

–

–

–

93741,2

804779,0

2012

22,5

225196,2

151,9

–

151,9

–

96313,0

128731,3

2013

18,2

113120,1

–

–

–

35,5

109367,0

3717,6

2014

11,0

133121,2

–

–

–

191,3

128533,2

4396,7

2015

12,3

66659,4

–

–

–

–

63356,6

3302,8

2017
5,7
24552,5
...
...
Відношення 2017р.
-11,2
3,3
*
*
до 2010 р.,%
Джерело: розраховано авторами на основі даних [12]

–

–

22282,3

...

*

*

38,0

*

дослідження і
розробки

у тому числі

високий

Перспектива стати лідером у сфері
інноваційних досліджень і розробок

низький

Інноваційний клімат галузі
(ІКГ)

Формуванню практичних методів реалізації довготермінових інноваційних завдань передує
побудова стратегії інноваційного розвитку підприємств. Стратегію інноваційного розвитку доцільно
визначати з
врахуванням
інноваційного
клімату галузі та
інноваційного
потенціалу
підприємства (рис. 1).

Досягнення високих результатів в
інноваційній сфері за рахунок
використання внутрішніх ресурсів і
можливостей

Інноваційна діяльність можлива за
умов докладання значних зусиль та
прагнення протистояти конкурентам

високий

низький

Перспектива розвитку інноваційної
діяльності за сприянням факторів
зовнішнього середовища

Інноваційний потенціал підприємства (ІПП)
Рис. 1. Матриця стратегічних інноваційних перспектив розвитку виробничого
підприємства
Джерело: удосконалено авторами на основі [10]

Як видно із рис.1, матриця стратегічних інноваційних перспектив розвитку виробничого
підприємства має розміри 2×2 і дає змогу індивідуально визначити стратегічні орієнтири розвитку з
врахуванням інноваційного клімату галузі та інноваційного потенціалу підприємства.
Особливу увагу звертаємо на необхідності врахування взаємозв`язку інноваційного та
економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки. Прогноз, розроблений за трьома
сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2016 році та двох попередніх роках,
поточної економічної ситуації, прогнозові, що враховує вплив зовнішніх та внутрішніх чинників та
містить бачення перспективи розвитку економіки України у 2018-2020 роках (у цілому та за секторами
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економіки). Крім того, прогноз враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду, однак не
включає інноваційну складову. Сценарії 1 та 2 передбачають активне впровадження економічних і
соціальних реформ, визначених у середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року [13].
При цьому за першим сценарієм більш помірними вбачаються темпи адаптації бізнесу до нових
умов, враховуючи збереження значних викликів та ризиків в економіці. Відповідно за цим сценарієм у
2018 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3 відсотків, у 2019 році - на 3,6 відсотка, у 2020 році –
на 4 відсотки. За другим сценарієм економічний та соціальний розвиток відбуватиметься на фоні
більш оптимістичних очікувань щодо адаптації бізнесу до зміни економічних умов, а також більш
динамічного зрушення соціальних показників, зокрема, зростання соціальних стандартів та нижчого
рівня безробіття. За цим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4 відсотки у 2018-2019 роках та
прискорення до 5 відсотків у 2020 році.
Третій сценарій враховує нестійкість тенденцій світової економіки і передбачає дещо гірші
зовнішні умови розвитку, ніж у попередніх сценаріях.
Негативний вплив зовнішньої кон’юнктури послаблюватиме можливості, в першу чергу
фінансові, щодо впровадження реформ. За цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання ВВП
на рівні 1,2%, у 2019 році – на 1%, у 2020 році – на 1,7%, індекс промислового виробництва у 2018
році становитиме 105,0% за рахунок стабільної роботи потужних промислових підприємств: ДП ПАТ
«Оболонь», ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Укрелектроапарат», ДП «Новатор», ВП «Хмельницька
АЕС»; освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції; приріст валової продукції
сільського господарства по всіх категоріях господарств становитиме 3,0% за рахунок вчасного та
якісного посіву та збору сільськогосподарських культур, введення в дію тваринницьких комплексів;
експорт місцевих товарів збільшиться на 6,2%, обсяг імпорту – на 4,1%.
Для досягнення високої ефективності процесу виробництва в умовах ринкової економіки
недостатньо мати сучасне технічне обладнання, знаряддя та високоякісні предмети праці, необхідна
також відповідна організаційна система зв’язків між наукою, виробниками та споживачами продукції.
Принциповий взаємозв’язок між вказаними поняттями може бути виражений різницею умовного
економічного результату та повних капітальних вкладень і, залежно від рівня господарювання, може
отримувати рівень: національний; підприємства. Активне використання цих джерел підвищення
ефективності виробництва (діяльності) передбачає здійснення комплексу заходів, які за змістом
характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення науково-дослідної та виробничокомерційної діяльності суб’єктів господарювання.
Дієвий механізм підвищення ефективності функціонування підприємства має забезпечити:
інноваційний розвиток економіки, зорієнтований на зростання добробуту суспільства на основі
ефективної взаємодії держави, науки та підприємницької діяльності;відповідності стратегічним цілям
розвитку; формування синергетичного ефекту; створення привабливої системи мотивації діяльності
персоналу та прийняття ефективних управлінських рішень;адаптивність до змін зовнішнього
середовища;повноту та збалансованість задоволення інтересів зацікавлених осіб.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, політика інноваційного розвитку має базуватися
на логіці реалізації інноваційного продукту, а саме включати фінансове забезпечення освіти і науки
(науково-дослідні роботи і програми), мотивації виробництва та продажу інноваційних продуктів.
Ефективність фінансової політики інноваційного розвитку залежить від сприйняття інноваційного
продукту, формування ринку інноваційних технологій та зростання попиту на них.
Для забезпечення ефективного інноваційного розвитку підприємства необхідно визначити
резерви збільшення інноваційної активності, створити потужний інноваційний потенціал, з’ясувати
інноваційні пріоритети, спрямовані на задоволення потреб ринку. Реалізація інноваційних проектів з
модернізації і реконструкції основних засобів виробництва потребує чіткого визначення виробничої
програми підприємства. Звідси зростає роль інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень у галузі інноваційного розвитку. Інформаційне забезпечення має враховувати систему
показників для визначення економічної ефективності інновацій, обсяг попиту на інноваційну продукцію,
що надається за умов маркетингової організації інноваційної діяльності. Інноваційний розвиток
підприємств може забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку,
підвищити інноваційний рейтинг України у цілому.
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матричний – при визначенні стратегії інноваційного розвитку підприємств.
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Результати. Узагальнено тенденції інноваційного розвитку підприємств в Хмельницькій області та Україні;
систематизовані обсяги і основні джерела фінансування інноваційної діяльності, витрати та види досліджень,
способи активізації інноваційного підприємництва; виокремлено можливі напрями формування та реалізації
інноваційної стратегії підприємства. Встановлено, що ефективний розвиток економіки можливий лише за умови
активізації інноваційного розвитку підприємств, який має бути пріоритетним напрямком перспективного соціальноекономічного розвитку. Інноваційний розвиток підприємств за умови модернізації, технічного переозброєння
сприятиме нарощуванню обсягів виробництва, підвищенню ефективності, конкурентоспроможності та зростанню
добробуту населення, рейтингам, іміджу України на світовому рівні.
Вважаємо, що активізація інноваційного розвитку підприємств потребує комплексного врегулювання.
Заходи щодо цього мають стосуватися як необхідності підтримки реального сектору економіки з боку держави,
так і стимулювання інноваційного підприємництва. Вважаємо, що нарощування інноваційної активності
підприємств і диверсифікація видів науково-дослідної діяльності повинні носити прогнозований характер,
забезпечений розробкою чітко сформульованої інноваційної стратегії узгодженої з програмами соціальноекономічного розвитку.
Наукова новизна. Удосконалено наукові підходи до формування та реалізації стратегії інноваційного
розвитку підприємств; подальшого вивчення питання формалізації впливу на розвиток економіки; визначення
напрямів активізації інноваційного розвитку підприємств для реалізації стратегії соціально-економічного розвитку,
яка базується на цілях економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
світовому ринку, підвищення інноваційного рейтингу України.
Набули подальшого розвитку: аналітичні інструменти виділення тенденцій та можливостей активізації
інноваційного розвитку підприємств для зростання добробуту суспільства на основі ефективної взаємодії
держави, науки та підприємницької діяльності; відповідності стратегічним цілям розвитку; формування
синергетичного ефекту; створення привабливої системи мотивації діяльності персоналу та прийняття ефективних
управлінських рішень; адаптивності до змін зовнішнього середовища;повноти та збалансованості задоволення
інтересів зацікавлених осіб.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані підприємствами та бізнесом,
науково-дослідними організаціями і населенням для комплексного врегулювання питань підтримки реального
сектора економіки з боку держави, так і стимулювання наукового, підприємницького секторів до інноваційного
розвитку; розширення асортименту інноваційних продуктів, запровадження нових технологій, процесів
задоволення попиту споживачів, освоєння нових ринків збуту, державної підтримки та розробки і реалізації
стратегії інноваційного розвитку підприємств.
Ключові слова:держава, інновації, споживачі, продукція, роботи, послуги, продукти, стратегія,
підприємство, потреби,економіка, розвиток.
Voloshchuk K.B., Voloshchuk B.R. THE STATUS AND PERSPECTIVES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES
Purpose. Define the status and key preconditions of creating and implementing of strategy of innovative
development of enterprises.
Methodology of research. Dialectical methods of scientific cognition, systematic, logical and matrix approaches
are used to achieve the purpose and to resolve problems. General scientific methods are used in the process of
research. Among these methods are: economic and statistic method which is used to generalize trends of innovative
development of enterprises; tabular method to demonstrate results of research of volume and sources of financing of
innovative activity, costs and types of work; abstract and logical to configure the conclusions and propositions; and matrix
to define the strategy of innovative development of enterprises.
Findings. The trends of innovative development of enterprises of Khmelnytskyi Region and of Ukraine are
generalized. Volume and main sources of financing into innovative activity, costs and types of researches, and ways of
activation of innovative entrepreneurship are systemized. Possible orders of defining and implementing the strategy of
innovative development of enterprise are separated. There is found out that the effective development of economy as a
priority order of perspective social and economic development is possible only on condition of activating of innovative
development of enterprises. Innovative development of enterprises would be aimed to modernization, technical
rearmament to support extending of manufacturing volume, increasing of effectiveness, and of competitiveness, and
arising of citizens’ welfare, and improving of image of Ukraine in the world.
We consider, that the activation of innovative development of enterprises demands a comprehensive regulation.
Actions on the activation of innovative development of enterprises are related to necessity to support a real sector of
economy by the state as well as to stimulating of innovative entrepreneurship. In our opinion, increasing of innovative
activity of enterprises and diversification of types of scientific and research activity have to have forecasted features,
which are supported by working out of clear innovative strategy, which is ordered to programs of social and economic
development.
Originality. Scientific approaches to forming and implementing of strategy of innovative development of
enterprises are improved. The following research of issue on formalization of influence to development of economy is
improved too. Determining of orders of activation of innovative development to implement the strategy of social and
economic development, which is based on purposes of economic increasing and providing of competitiveness of
domestic goods in the world market, and arising of innovative range of Ukraine is also improved.
Analytical means of separating of trends and possibilities of activating of innovative development of enterprises to
increasing of welfare of society on the base of effective collaboration between the state, science and entrepreneurship,
have gained further development. However, further development have gained such issues as accordance innovative
development of enterprises to strategic targets of development of enterprises, providing of synergetic effect, creation an
attractive system of motivation of personnel, making out of effective management decisions, adaptation to changes of
external environment, missing of interests of interested players.
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Practical value. Results of research can be used by enterprises and business environment, scientific and
research institutions and citizens to activate an innovative development, which demands a comprehensive settlement
and is related to necessity to support a real sector of the economy by the state as well as necessity to stimulate scientific
and entrepreneurial sectors to innovative development. In the process of using of the results of research it is necessary
to take into account that the investment development also demands diversification of innovative goods, introduction of
new technologies, meeting the needs of consumers, development of new markets, and support by the state and, working
out and implementing of the strategy of innovative development of enterprises.
Key words: state, innovations, consumers, product, works, services, goods, strategy, enterprise, demands,
economy, development.
Волощук Е.Б., Волощук В.Р. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Определение состояния и ключевых предпосылок формирования и реализации стратегии
инновационного развития предприятий.
Методика исследования. Для достижения цели и выполнения задач исследования использованы
диалектический метод научного познания, системный, логический и матричный подходы. В процессе
исследования применены общенаучные методы: экономико-статистический – для обобщения тенденции
инновационного развития предприятий; табличный – для наглядного отображения результатов исследования
объемов и источников финансирования инновационной деятельности, расходов, видов работ; абстрактнологический – при формировании выводов и предложений; матричный – при определении стратегии
инновационного развития предприятий.
Результаты. Представлен обзор тенденции инновационного развития предприятий в Хмельницкой
области и Украины; систематизированы объемы и основные источники финансирования инновационной
деятельности, расходы и виды исследований, способы активизации инновационного предпринимательства;
выделены возможные направления формирования и реализации инновационной стратегии предприятия.
Установлено, что эффективное развитие экономики возможно лишь при условии активизации инновационного
развития предприятий, который должен быть приоритетным направлением перспективного социальноэкономического развития. Инновационное развитие предприятий при условии модернизации, технического
перевооружения будет способствовать наращиванию объемов производства, повышению эффективности,
конкурентоспособности и росту благосостояния населения, рейтингам, имиджа Украины на мировом уровне.
Считаем, что активизация инновационного развития предприятий требует комплексного урегулирования.
Мероприятия в этом должны касаться как необходимость поддержки реального сектора экономики со стороны
государства, так и стимулирования инновационного предпринимательства. Считаем, что наращивание
инновационной активности предприятий и диверсификация видов научно-исследовательской деятельности
должны носить прогнозируемый характер, обеспечен разработкой четко сформулированной инновационной
стратегии согласованной с программами социально-экономического развития.
Научная новизна. Усовершенствованы научные подходы к формированию и реализации стратегии
инновационного развития предприятий; дальнейшего изучения вопроса формализации влияния на развитие
экономики; определения направлений активизации инновационного развития предприятий для реализации
стратегии социально-экономического развития основанной на целях экономического роста и обеспечения
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, повышения инновационного рейтинга
Украины.
Получили дальнейшее развитие: аналитические инструменты выделения тенденций и возможностей
активизации инновационного развития предприятий для роста благосостояния общества на основе
эффективного взаимодействия государства, науки и предпринимательской деятельности; соответствия
стратегическим целям развития; формирования синергетического эффекта; создание привлекательной системы
мотивации деятельности персонала и принятия эффективных управленческих решений; адаптивности к
изменениям внешней среды; полноты и сбалансированности удовлетворения интересов заинтересованных лиц.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы предприятиями и
бизнесом, научно-исследовательскими организациями и населением для комплексного урегулирования вопросов
поддержки реального сектора экономики со стороны государства, так и стимулирования научного,
предпринимательского секторов к инновационному развитию; расширение ассортимента инновационных
продуктов, внедрение новых технологий, процессов удовлетворения спроса потребителей, освоение новых
рынков сбыта, государственной поддержки и разработки и реализации стратегии инновационного развития
предприятий.
Ключевые слова: государство, инновации, потребители, продукция, работы, услуги, продукты, стратегия,
предприятие, потребности, экономика, развитие.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. У світовому економічному просторі відбувається перехід від
індустріального технологічного устрою до постіндустріального, що базується на використанні
інтелектуального, наукового, науково-технічного та інноваційного потенціалів. Трансформації світової
економічної системи супроводжуються процесами інтернаціоналізації капіталу, глобалізацією
виробничих сил, формуванням глобальної інфраструктури, зростанням масштабів міжнародної міграції
робочої сили, посиленням впливу інтернаціоналізації на виробництво, споживання та навколишнє
середовище. Вихід з кризового стану України, інтеграція до Європейського союзу, адаптація до процесів
глобалізації, як основної характеристики світової економіки, потребує розробки нових підходів до
організації взаємовідносин між всіма учасниками інноваційного процесу, направлених на забезпечення
високого рівня конкурентоспроможності та інноваційності національної економіки.
Побудова моделі інтенсивного інноваційного розвитку передбачає введення у господарський
обіг продуктів інтелектуальної праці (знання, технології, науково-технічні розробки), ефективного
правового регулювання відносин у сфері інновацій (правові, економічні та організаційні засади
державного регулювання інноваційної діяльності), встановлення форм державного стимулювання
інноваційних процесів [1].
Водночас, дефіцит фінансових ресурсів як на державному, так і регіональному рівнях,
відсутність дієвих механізмів залучення позабюджетних інвестицій та підтримки інноваційної
діяльності, а також відповідної фінансово-кредитної, податкової та амортизаційної політики, правової
й організаційної бази в сфері стандартизації, сертифікації продукції та технологій вимагають пошуку
нових ресурсів і механізмів забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і
країни в цілому [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню в сфері сучасних теорії інноваційного
розвитку присвячені праці провідних закордонних вчених Camagni R., Christensen C., Page K.,
Podolny J., Porter M., Rejnor M., Shamp E., які зробили значний теоретичний внесок у формування та
розвиток положень концепції системного децентралізованого нелінійного характеру розвитку
інновацій: інноваційного середовища, економічного кластера та територіальних інноваційних систем.
Вирішенням питань щодо розбудови інноваційної економіки займалися провідні українські
дослідники, зокрема:О. Амоша, В. Геєць, М. Долішній, М. Звєряков, С. Онишко, Т. Паєнтко,
А. Кузнєцова, Л. Федулова, І. Іртищева та багато інших. Рекомендації в цій сфері мають вагоме
значення – їхня реалізація дозволить розробляти комплекси заходів, направлених на створення умов
для збалансованого економічного зростання економіки.
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, здійсненим в сфері теорії
та організації інноваційного розвитку, варто зазначити, що до цього часу не знайшли свого кінцевого
застосування конкретні шляхи формування системи інноваційного середовища, концептуалізації
підходів взаємодії його елементів в процесі досягнення завдань інноваційного розвитку економіки, що
й обумовило актуальність даної теми.
Постановка завдання. У зв’язку з об’єктивною необхідністю відтворення повного циклу
інноваційної діяльності, як найважливішого чинника стійкого соціально-економічного розвитку України,
проблема створення умов інноваційного розвитку як основного джерела економічного зростання
набула особливої значимості.
Необхідність виконання зазначених завдань інноваційного розвитку вітчизняної економіки
потребує дослідження сутності інноваційного середовища та формування теоретичних основ
практичних заходів впливу його системи на економічне зростання, що визначило мету дослідження.
Об’єктом дослідження є процеси формування системи інноваційного середовища, результати її
впливу на збалансоване економічне зростання країни.
Предметом є теоретичні та практичні підходи щодо виявлення відносин, які виникають в процесі
формування системи сприятливого інноваційного середовища.
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Метою статті є розробка рекомендацій щодо формування системи інноваційного середовища як
важливої умови інноваційного розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтеграційні процеси, що відбуваються в
сучасному світі, динамічний розвиток інноваційних технологій, посилення конкуренції у всіх галузях і
сферах економіки визначають необхідність формування сприятливих умов для здійснення
інноваційної діяльності як найважливішого чинника розвитку національної економіки.
Досвід економічно розвинених країн свідчить, що економічний прогрес суспільства
забезпечується інноваціями як результат поєднання можливостей науково-технічного прогресу з
економічними потребами. Для вироблення інновацій потрібне сприятливе для вчених, підприємців та
інноваторів середовище. Ця теза широко визнана та сформульована в стратегічних документах країн,
що досягли високого рівня інноваційного розвитку. Тому, відповідно до мети нашого дослідження, ми
пропонуємо дослідити сутність інноваційного середовища, визначити основні ознаки та запропонувати
алгоритм формування його системи.
Термін «інноваційне середовище» є відносно новим в науковій сфері, що, на думку автора, є
головною причиною різноманітності підходів до його трактування. Саме це й обумовлює необхідність
проведення термінологічного аналізу та розробки заходів, що відповідали б загальнонауковим
вимогам та вимогам прикладної значущості наших подальших досліджень.
Відзначимо, що вперше інноваційне середовище з’явилося в США на обмеженій території
площею кілька десятків квадратних кілометрів, де були сконцентровані великі наукові центри
(національні дослідницькі лабораторії та університети (Silicon Value), що створюють основну
операційну ресурсну, в тому числі й кадрову базу інноваційної діяльності. Пізніше до них приєдналися
фінансові організації, що інвестують в дослідження й розробки.
Семантика терміну «інноваційне середовище» вперше була представлена Мануелем Кастельсом,
як засіб аналізу системних умов, що надаються економічним суб’єктам для виробництва нових ідей,
продуктів, створення нових виробництв і розвитку нових ринків. Автор особливо наголошує, що
інноваційне середовище «вимагало (і вимагає донині, в 1990 роках, незважаючи на мережевий зв’язок
on-line) просторової концентрації дослідних центрів, інститутів вищої освіти, передових технологічних
компаній, мереж допоміжних постачальників товарів і послуг та підприємницьких мереж венчурного
капіталу для фінансування новачків»[3]. Специфіку інноваційного середовища, на думку М. Кастельса,
визначає саме її здатність генерувати синергію взаємодії елементів, що є джерелом появи інновацій і
створення доданої вартості в процесі промислового виробництва.
В науковий обіг термін «інноваційне середовище» був введений групою європейських дослідників
1
GREMI , дослідження яких стали основною методологічною базою для подальших робіт у вивченні
інноваційного середовища в рамках суб’єктно-територіального підходу, заснованого на уявленні, що
інноваційна діяльність - це взаємодія суб’єктів економіки, розташованих у відносній географічній
близькості один до іншого та які спеціалізуються на безпосередньому виконанні й ресурсному
забезпеченні окремих етапів процесу створення науково-технічних нововведень. Дифузія технологій,
відповідно до зазначеного, забезпечується поєднанням зусиль університетів, національних лабораторій,
стартап компаній, постачальників, споживачів, галузевих консорціумів, бізнес-інкубаторів, технопарків,
венчурних фондів, інноваційних центрів, патентних бюро та наукових лабораторій [4].
Отже, інноваційне середовище [5], згідно представлення GREMI, - це економічно доцільно
організований простір життєдіяльності, що стимулює розвиток інноваційних процесів суспільства, засіб
накопичення та реалізації інноваційного потенціалу господарюючого суб’єкта. Інноваційне середовище
як відкриту інноваційну систему, в рамках зазначеного підходу, також розглядають Десятничненко О.
[6], Кармишев Ю. [5], Кастельс М. [3], Посохов І. [7], Чесбро Г. [4], Шишкова Т. [8], Kolehmainen J. [9],
Lee D. [10] та інші.
Також вважаємо за необхідне виділити функціонально-процесний підхід до формування
інноваційного середовища, зорієнтований на виявлення визначальних функцій об’єкта, процесів, що
формують його цілісність та прикладну (виробничу) направленість кожного конкретного елемента
інноваційної діяльності. Прихильники цього підходу віддають визначальну перевагу фактору
економічного зростання на сучасному етапі розвитку світового господарства шляхом формування
наукового потенціалу досліджень, зорієнтованих на об’єктивне представлення специфіки
національних соціально-економічних систем та визначення ролі держави (Десятничненко О. [6],
Копитко В. [11], Куніцин Є. [12], Малютін Д. [13], Мельниченко М. [14], Михуринська K. [15], Несторов А.
[16], Прохорчук С. [17], Шалаєв I. [18], Chang P.-L., Shih H.-Y. [19], Malinen P., Simula H. [20], Saarinen J.
[21], Camagni R. [22], Слатвинський М. [23], Посохов І. [24] тощо).
Детальний аналіз існуючих трактувань категорії «інноваційне середовище» дозволив автору
зробити висновок, що суттєві позиції з визначення дефініції переважно мають відмінності не у

1

GREMI (Groupede Researche Europeensurles Milieux Innovateurs) із середини 1980 років провели
дослідження більш 12 європейських територій на предмет аналізу середовища, що впливає на функціонування
регіонів.
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змістовому, а у структурному аспекті з виділенням різних за ступенем інтегрованості елементів
складного механізму впливу на суб’єкт економіки. Зауваження полягають у наступному:

– щодо суб’єктивно-територіального підходу: нечіткості висвітлення позицій наукового
менеджменту щодо сутності та структури оточуючого середовища суб’єкта; необґрунтоване
ігнорування впливу на інноваційні процеси інституційної складової; відсутність визначення механізмів
впливу елементів інноваційної близькості (суб’єктів єдиного інноваційного процесу); слабке
відображення необхідності обліку та об’єктивного відображення особливостей направлень технічного,
економічного та соціального розвитку території;
– щодо функціонально-процесного підходу:дискусійне представлення складу елементів
інноваційного середовища (не завжди визначені елементи внутрішнього середовища); відсутність
відображення взаємозв’язку між елементами (не надано цілей, критеріїв їхнього досягнення, що
знижує практичну значимість та можливість представлення інноваційного середовища у вигляді
системи); відсутність визначення інструментів узгодження інтересів учасників інноваційного процесу
(норм, правил) у відображенні взаємодії зовнішнього та внутрішнього середовища.
Далі з огляду на те, що на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до визначення поняття
«інноваційне середовище», для розкриття його сутності автором застосовано інструменти змістового
2
аналізу, а саме семантичного аналізу [25]. Семантичний аналіз знайшов широке застосування в
лінгвістиці, інформатиці, психології, соціології, політології, філології, маркетингу та представляє собою
[26; 27] розділ семіотики та логіки, направлений на дослідження відносин, зв’язків мовних термінів та
об’єктів, що визначають зміст останніх.
Проведений семантичний аналіз дозволив визначити словосполучення та слова, які найбільш
точно розкривають сутність «інноваційне середовище», а саме: інноваційна діяльність, інноваційна
система, інноваційні розробки, інноваційні технології, інноваційний потенціал, інтелектуальний продукт,
економічна система, здатність генерувати, програмно-цільовий підхід, учасники, розробка, виробництво,
послуги, інновації, процеси, рівні, оточення, сукупність, системи, підсистеми, фактори, умови, вплив,
регіон, ресурси, розвиток, відносини, взаємодія, структура, стимулювання, фінансування, культура,
синергія, суспільство, економічний, соціальний, знання, наука, навчання, дослідження, держава, країна,
організації, ринок, простір, мережі, управління, механізм, цілі, завдання, результати.
Характерними ознаками наукової категорії «інноваційне середовище» автором визначено:
– здатність створювати передумови та можливості для зростання результатів науково-технічних
досягнень (держава, фактори, рівні, програмно-цільовий підхід, стимулювання, фінансування);
– представлення інноваційного середовища як системи зі складною структурою, що містить
взаємозв’язані та взаємодіючі компоненти (система, сукупність, структура, економічна система, ринок,
учасники, відносини, взаємодія, організації, оточення, наука, знання, навчання, дослідження);
– створення інноваційного середовища з метою формування умов для генерації, реалізації та
поширення інновацій (здатність генерувати, процес, розробка, інноваційні розробки, виробництво,
інноваційні технології, інтелектуальний продукт, послуги, країна, регіон, простір, мережі);
– залежність результатів досягнень інноваційного середовища від характеристик внутрішнього
та зовнішнього середовища (інноваційний потенціал, ресурси, культура, національна інноваційна
система, підсистеми);
– формування інноваційним середовищем умов, необхідних для поширення знань та інновацій
(синергія, механізм, управління, цілі, завдання, вплив, результати, суспільство, економічний,
соціальний, розвиток).
Отримані результати дослідження дозволяють зробити висновок про те, що слабкою ланкою в
розвитку інноваційного середовища є відсутність системного підходу до управління на всіх рівнях
економічного впливу, що сприяють забезпеченню збалансованого зростання і переходу до моделі
інтенсивного інноваційного розвитку економки в цілому. Тому наступним етапом нашої роботи є
дослідження теоретичних засад загальної теорії систем для можливості подальшої розробки
системного підходу до формування моделі системи інноваційного середовища.
Відзначимо, що за результатами критичного аналізу існуючих теоретичних засад загальної теорії
систем та особливостей застосування системного підходу автором виділено загальні методологічні
положення, що будуть використані в подальшому при формуванні системи інноваційного середовища
розвитку економіки [28; 29; 30]:
2

Семантичний аналіз - це інструмент вивчення змісту текстів, який представляє собою компонентну
оцінку слів або фраз, що зустрічаються в тексті на основі їхньої частотності та порядку проходження.
Алгоритм проведення семантичного аналізу на основі даних статисти тексту наступний: складання списку
ключових слів, визначення максимальної частоти появи в трактуваннях; вивчення відносин між словами та
фразами, сили їхнього зв’язку між собою та з категорією «інноваційне середовище»; формування
семантичного ядра - списку ключових фраз і слів, що найбільш точно характеризують поняття «інноваційне
середовище» і, таким чином, виступають його основою.
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– по-перше, система – це фіксована сукупність неоднорідних, певним чином структурованих
елементів (сукупність об’єктів та процесів), що складають цілісне об’єднання, притаманне лише цій
системі, створюють підґрунтя для досягнення бажаної мети);
– по-друге, системі притаманні такі фундаментальні властивості, як: гетерогенність;
структурованість (організація, взаємодія, зв’язок); цілісність; якісна визначеність (системна якість);
функціональність; наявність: мети, функцій, рівнів (взаємопов’язаних частин (підсистем)) та ієрархії,
двох та більше типів зв’язку (просторовий, функціональний тощо), зовнішньої системи (середовища),
критеріїв дослідження визначеної множини елементів. Відсутність однієї з ознак не дозволяє вважати
об’єкт за систему;
– по-третє, оскільки система вимагає цілеспрямованої діяльності при організації взаємозв’язків
між складовими, вона потребує побудови відповідно до основних положень загальної теорії систем, а
саме: визначення «входу» (ресурсів – компонентів, що передаються до системи із зовнішнього
середовища та чинять на неї вплив), «виходу» (кінцевого продукту функціонування системи –
компонентів, що передаються до зовнішнього середовища та чинять влив на нього) та «переробки
інформації» (алгоритму перетворення входів на виходи); «засобів перетворення»; «виконавців»,
«об’єкту перетворення», «каталізатору» (факту, явища, що є посилювачем певних процесів в житті
суспільства, та сприяє його розвитку) та «визначеного періоду», в рамках якого зазначені дії
відповідають викликам розвитку інноваційної сфери;
– по-четверте, виконання корисних функцій системи (призначення, об’єктивна обумовленість
середовищем) потребує постановки мети (системоутворюючий фактор, висвітлення внутрішніх
потреб), як результату визначення потреби (постановка завдань), суб’єктів, об’єктів (причина
проблемної ситуації) та предмету (певний напрямок дослідження об’єкта);
– по-п’яте, успіх реалізації поставленої мети залежить від комплексного застосування
специфічних принципів організації системи (пріоритетної орієнтації, залученості, системності,
лабіалізації функцій, динамічності, ієрархічності, уніфікації, відносної відкритості, ймовірнісних оцінок,
синергетики) з врахуванням їхнього взаємозв’язку та взаємозалежності;
– по-шосте, системний підхід визначається як методологічне представлення принципу
системності, якісного дослідження та моделювання різних об’єктів та процесів (елементів) як систем.
Важливість використання системного підходу для досягнення мети нашого дослідження полягає
у використанні таких його методів як системний аналіз (процес визначення властивостей,
притаманних новій системі), системний синтез (процес породження функцій та структур, необхідних та
достатніх для отримання певних результатів), кібернетика (акцент на процесі управління та обміну
інформації), синергетика (визначення законів появи, побудови, впорядкованості організації
(структури)) та ефективність (ступінь відповідності системи своєму призначенню).
Враховуючи зазначене вище, для формування системи інноваційного середовища розвитку
економіки, перш за все, необхідно визначити головну мету її побудови, а також сформулювати
систему впорядкованих пов’язаних цілей («дерева цілей»), вирішенню яких буде підпорядкована дана
система (рис. 1). Відмітимо, що залежно від рівня встановленої мети визначається склад, функції,
зв’язки між учасниками системи інноваційного середовища та інструменти підтримки інноваційного
розвитку країни в певний період.
Створення умов інноваційного розвитку як основного джерела економічного
зростання

Головна
мета

Мета
першого рівня
(макрорівень)

створення
умов
для
підвищення
продуктивності
праці
та
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, підвищення якості
життя населення країни, забезпечення збалансованого економічного зростання

Мета
другого рівня
(мезорівень)
Мета
третього рівня
(мікрорівень)

забезпечення стійкого економічного розвитку та підвищення якості життя
населення регіону

забезпечення
зростання
продуктивності
праці
та
конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення
технологічного рівня, інноваційної активності та впровадження нових
продуктів, послуг, технологій, а також методів організації та управління
господарською діяльністю

Рис. 1. «Дерево цілей» системи інноваційного середовища розвитку економіки
Джерело: власна розробка автора
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Отже, враховуючи розроблену методологічну основу та дерево цілей, автором запропоновано
системно-синергетичний підхід до формування системи інноваційного середовища розвитку
економіки (рис. 2).
ЗОВНІШНЄ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
(виклики розвитку інноваційної сфери)

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОИВИЩА ЕКОНОМІКИ
(системні умови створення доданої вартості)
Головний системо утворюючий фактор – функція:
ГЕНЕРУВАННЯ СИНЕРГІЇ:
успішні сумісні зусилля, діяльність, взаємодія елементів

АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦНОГО ПОТЕНЦІАЛУ:

ВХІД:
ІННОВАЦІЙ-НИЙ
ПОТЕНЦІАЛ:

- матеріально-

технічні ресурси;
- інформаційні
ресурси;
- фінансові
ресурси;
- людський капітал;
- ресурси
державної
підтримки;
- інфраструктурні
ресурси;
- інноваційна
культура

правила перетворення входу у вихід:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(сукупність загальних правил, стандартів
та практики їхнього застосування):
- інноваційна політика
- механізм координації інноваційної політики

засоби перетворення входу у вихід:
ФІНАНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ
МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, фінансові ринки
(умови комерціалізації знань)

виконавці перетворення входу у
виходи:
суб’єкти інноваційного розвитку:

ВИХІД:
НАЯВНІСТЬ ТА
АКТИВНІСТЬ
ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
(інноваційна
активність)
РЕЗУЛЬТАТИ
(ефекти)
ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ:
(економічний,
мультиплікаційний,
науково-технічний,
науковий,
соціальний,
екологічний)

організації приватного та державного секторів
економіки з виробництва та комерціалізації
наукових знань та технологій

об’єкт перетворення входу у виходи:
ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
(реалізація великих національних,
регіональних, галузевих та корпоративних
інноваційних програм та проектів; розвиток
інноваційного потенціалу)
каталізатор
(прискорює використання інструментів
інноваційної політики в житті суспільства
та сприяє його розвитку):
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
(набір методів, направлених дій мотивів для
досягнення бажаних цілей)
релевантний період

Бажана мета:
ДОВГОСТРОКОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА:
створення умов для інноваційного розвитку як основного джерела збалансованого
економічного зростання

Рис. 2. Системно-синергетичний підхід до формування моделі системи інноваційного
середовища розвитку економіки
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До вхідних параметрів системи відносяться елементи інноваційного середовища економіки, що
передаються із зовнішнього середовища та чинять вплив на систему. Таким елементом нами
визначено інноваційний потенціал, що з погляду змістовної функції, визначає ресурсні можливості, які
можуть бути задіяні в процесі досягнення кінцевих результатів економічних суб’єктів [31; 32].
З погляду структурної характеристики інноваційний потенціал в статті розглядається як
сукупність можливостей, що забезпечують сприйняття та реалізацію нововведень (виробництво
інновацій) [33; 34], а саме: матеріально-технічні ресурси; інформаційні ресурси; людський капітал;
фінансові ресурси; ресурси державної підтримки та інфраструктурні ресурси та інноваційна культура.
Зазначимо, що визначення системи через входи та виходи називають зовнішнім описом,
оскільки надає розуміння зв’язків системи із зовнішнім середовищем, залишаючи без уваги те, що
знаходиться всередині системи. Внутрішньому, локальному опису системи слугує алгоритм реалізації
інноваційного потенціалу, що розглядає механізми перетворення входи у виходи [34].
До складових алгоритму реалізації інноваційного потенціалу системи інноваційного середовища
автором віднесено правила перетворення входу у виходи (державне регулювання інноваційної
діяльності), засоби цього перетворення (фінансово-кредитний механізм), його виконавців (суб’єктів
інноваційного розвитку), каталізатор (програмно-цільовий підхід), що сприяє прискоренню
перетворення, об’єкт (процес інноваційного розвитку національної економіки) та релевантний
період [35].
Головним системоутворюючим фактором є функція, від якої залежить можливість існування
системи. Виходячи з того, що функція розглядається як сенс існування, призначення, робота, що
направлена на досягнення результату [36], необхідність системи інноваційного середовища
визначимо у генеруванні синергії (синергетичного ефекту).
Синергетичний ефект пов’язаний з кооперативною взаємодією елементів, що входять в систему,
та обумовлений процесами самоорганізації, просторовому структуруванні господарських суб’єктів,
отриманням переваг у конкурентній боротьбі за рахунок більш повного використання знань.
Взаємодія представляє собою зовнішні та внутрішні зв’язки, циркуляцію інформаційних,
матеріальних, фінансових та інших потоків між елементами системи. Елементи пов’язані між собою
безліччю переходів, відносин, дій. В даній системі присутні два основних види зв’язку: прямий і
зворотний. Прямий зв’язок означає переміщення необхідних для забезпечення функціонування
системи інноваційного середовища ресурсів від «входу» до «виходу». Зворотній зв’язок виникає при
взаємодії системи інноваційного середовища із зовнішнім економічним середовищем. Зворотній
зв’язок представляє собою вплив з боку «виходу» або зовнішнього оточення на «вхід» інноваційного
середовища, тобто проявляється у вимогах з боку держави, ринків до стану системи інноваційного
середовища або безпосередньо до якості елементів «входу». Присутність в системі зворотного зв’язку
дозволяє підтримувати встановлений стан рівноваги системи інноваційного середовища економіки
шляхом розробки комплексних методик оцінки рівня розвитку складових її елементів.
Перейдемо до розглядання синергетичного ефекту, що передбачає отримання наступних
переваг, в порівнянні з неінтегрованими учасниками ринку [37]: реалізація ефекту масштабу ресурсів,
зокрема кваліфікованого управлінського, наукового, виробничого персоналу; мінімізація негативного
впливу конкуренції; централізація капіталу, який в залежності від економічної кон’юнктури може
перетікати з однієї сфери підприємницької діяльності в іншу; диверсифікації виробництва, зниження
підприємницьких ризиків, забезпечення спеціалізації окремих видів діяльності як умови їхньої
конкурентоспроможності; забезпечення трансфертного ціноутворення продукції, оптимального рівня
рентабельності, податкового планування; інтеграція науки, виробництва та бізнесу; створення повного
ланцюжка доданої вартості (від видобутку сировини до випуску закінченої продукції високого ступеня
переробки).
Вважаємо за необхідне зазначити, що, окрім функції, система може мати мету як бажаний стан
«виходу». Мета може бути заданою як ззовні, так і самою системою, тобто визначати внутрішні
проблеми [38]. В нашому випадку, метою системи інноваційного середовища є створення умов
інноваційного розвитку як основного джерела збалансованого зростання економіки (взаємозв’язок
загального економічного зростання й темпів інноваційного розвитку, непрямі довгострокові результати
інноваційного процесу: ефективність економіки, лідерство країни на міжнародних ринках, підвищення
рівня якості життя).
Виходом або кінцевим продуктом системи інноваційного середовища економіки є елементи, що
передаються системою та чинять вплив на зовнішнє економічне середовище. Такими елементами
впливу на зовнішнє економічне середовище автором визначено: наявність, активність інноваційного
процесу (фундаментальні та прикладні дослідження генерація ідей та винаходів, відкриття та
розвиток/банкрутство інноваційних компаній) та результати інноваційного процесу (ефекти
економічний, мультиплікаційний, науково-технічний, науковий, соціальний, екологічний).
Відмітимо, що інноваційна активність (активність інноваційного процесу) відображає здатність
територіально-виробничої системи до сприйняття науково-технічних та соціальних нововведень у
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виробництві, методах організації, а також практичну реалізацію в технічних та соціально-економічних
системах [39]. Здатність до сприйняття (можливість генерувати інновації) та інноваційне сприйняття
(спроможність соціально-економічної системи до сприйняття інновацій з метою задоволення
споживчого попиту), в свою чергу, визначають можливість трансформації інноваційного потенціалу в
інноваційну активність.
Результати інноваційного процесу залежить від наявності як необхідних факторів виробництва
(труд та капітал), так і від інституціонального оформлення їхніх функцій (накопичувальної,
інформаційної, координуючої та розвиваючої) в існуючих умовах. Таким чином, результати
інноваційного процесу залежать від реалізації цілей інноваційного потенціалу (забезпечення
поступового розвитку елементів в напрямку узгодженого використання економічними суб’єктами
результатів нових ресурсів).
Відмітимо, що основна складність урахування різнопланових інтересів у відносинах між
елементами системи полягає у виявленні змісту потреб, мотивацій і стимулів кожного з груп учасників
процесу інноваційного розвитку, формуванні механізму узгодження інтересів, перетворенні їх на
рушійну силу реалізації національних економічних інтересів, зміцненні інституціональних основ
підприємництва.
Саме через відсутність в Україні єдиного підходу до визначення завдань, здійснення заходів,
проведення аналізу ефективності реалізації державної інноваційної політики, проведення моніторингу
стану інноваційного розвитку економіки, на думку автора, є нагальна необхідність створення системи
інноваційного середовища як базової умови прискореного економічного зростання.
Висновки з проведеного дослідження. Отримані результати дають змогу сформулювати
висновки, що:
1. Поява та дифузія інновацій потребує створення умов інноваційного розвитку (досягнення мети
системи інноваційного середовища економіки) на засадах таких базових позицій системного підходу,
як:

– системність (формалізація елементів, синергія взаємодії, комплексний підхід до управління
інноваційним процесом на всіх рівнях економіки);
– довгостроковий характер (застосування
визначений період розвитку економіки);

інструментів

програмно-цільового

підходу

у

– присутність на кожному етапі інноваційного процесу (врахування специфіки галузі, інтеграція
науки, виробництва, держави та суспільства).
2. Система інноваційного середовища економіки характеризується заданою структурою та
певним ступенем упорядкованості, що передбачає достатню стабільність взаємодії інститутів та
факторів. Така задана сумісність внутрішніх факторів та зовнішніх умов дозволяє встановити та
посилити взаємозв’язки між елементами системи інноваційного середовища, сприяє створенню
відсутніх комунікацій, позитивно впливає на залучення інвестицій, сприяє зниженню ризиків та
комерціалізації результатів науково-дослідних винаходів.
3. В якості подальших розробок, пропонується забезпечити інноваційний розвиток України за
рахунок створення інноваційного механізму та якості сприйняття інноваційних ідей, що передбачає
побудову відповідної системи інноваційного середовища на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях
та розробку комплексних методик оцінки рівня розвитку складових її елементів.
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Завадська Д.В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Мета. Розробка рекомендацій щодо формування системи інноваційного середовища, як важливої умови
інноваційного розвитку економіки.
Методологія дослідження. Інформаційною базою дослідження є результати наукових доробок
українських і закордонних вчених, які опубліковані у монографічних дослідженнях та публікаціях у періодичних
виданнях.
Під час проведення дослідження використані такі методи, як: логічне узагальнення та порівняльний аналіз,
за допомогою яких в роботі зафіксовано представлення щодо поняття наукової категорії «інноваційне
середовище», проведено його детальний аналіз та визначено характерні ознаки; семантичний аналіз – для
дослідження змістового навантаження терміну «інноваційне середовище», наданого провідними вченими шляхом
компонентної оцінки слів та фраз, їхньої частотності та порядку слідування; системний підхід – з метою
формування загальних методологічних положень, необхідних для формування моделі системи інноваційного
середовища розвитку економіки; графічне подання результатів дослідження – для наочного відображення
результатів використання системного підходу («дерево цілей», системно-синергетичний підхід до формування
моделі системи інноваційного середовища розвитку економіки).
Результати. Доведено, що причиною різноманітності підходів до визначення терміну «інноваційне
середовище» є відсутність системного підходу до управління на всіх рівнях економічного впливу. Критичний
аналіз наукових доробок та детальний аналіз існуючих трактувань категорії «інноваційне середовище» дозволили
визначити суб’єктивно-територіальний та функціонально-процесний підходи та дійти висновку, що суттєві позиції
з визначення дефініції переважно мають відмінності не у змістовому, а у структурному аспекті.
З метою досягнення синергічного ефекту та збалансованого економічного зростання національної
економіки України запропоновано практичні заходи формування системних умов створення доданої вартості.
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Наукова новизна. Визначено характерні ознаки наукової категорії «інноваційне середовище», сформовано
методологічні положення та доведено переваги застосування системно-синергетичного підходу до формування
моделі системи інноваційного середовища розвитку економіки.
Практична значущість. Отримані результати в подальшому можуть бути використані для розробки
рекомендацій щодо побудови відповідної системи інноваційного середовища на макро-, мезо- та
мікроекономічних рівнях та розробки комплексних методик оцінки рівня розвитку складових її елементів.
Ключові слова: інноваційне середовище, розвиток, економіка, дефініція, ознаки, система, синергія, підхід,
семантичний аналіз.
Zavadska D.V. CONCEPTULIZATION OF APPROACHES TO CONFIGURING OF SYSTEM OF INNOVATIVE
ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT OF ECONOMY
Purpose. Work out of recommendations on configuring of system of innovative environment as important
condition of development of economy.
Methodology of research. Information base for research includes domestic and foreign researchers’ findings
which are published in monographs and periodicals.
Such methods as logical generalization and comparative analysis (the imagination of concept of such scientific
category as «innovative environment» is represented, analyzed and characterized in the research by the help of these
methods), semantic analysis (to research the semantic load of the concept of «innovative environment», which is
proposed by leading researchers, by component evaluation of words and phrases, their frequency and order), systematic
approach (aimed to forming of general methodological provisions which are necessity to configure a model of the system
of innovative environment of development of economy), graphical, which consist of a «tree of goals», systematic and
synergetic approach to configure a model of the system of innovative environment of development of economy (to
demonstrate results of using of systematic approach), are used in the process of researching.
Findings. There is proved, that the multiplicity of approaches to defining of the concept of «innovative
environment» is caused by absence of systematic approach to management on the all levels of economic impact.
Subjective and territorial, and functional and processable approaches are determined by critical analysis of researches
and analysis of existing definitions of concept of «innovative environment». Besides, critical analysis of researches and
analysis of existing definitions of concept of «innovative environment» allowed considering, that the important issues on
determining of definition include differences in the structure, but not in the content.
Practical measures on creation of systematic conditions of creating an added value to achieve the synergetic
effect and balanced economic increasing of Ukraine are proposed in the research.
Originality. Characteristic signs of scientific category of «innovative environment» are determined.
Methodological provisions of using of systematic and synergetic approach to configure the model of system of innovative
environment of development of economy are proposed. Advantages of using of systematic and synergetic approach to
configure the model of system of innovative environment of development of economy are proved.
Practical value. The findings could be used to work out recommendations on configure an appropriative system
of innovative environment on macro, mezzo, micro levels, and to create comprehensive methodologies of estimating the
level of development of its elements.
Key words: innovative environment, development, economy, definition, features, system, synergy, approach,
semantic analysis.
Завадская
Д.В.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ПОДХОДОВ
К
ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Цель. Разработка рекомендаций по формированию системы инновационной среды, как важного условия
инновационного развития экономики.
Методология исследования. Информационной базой исследования являются результаты научных
разработок украинских и зарубежных ученых, опубликованных в монографических исследованиях и публикациях
в периодических изданиях.
При проведении исследования использованы такие методы, как: логическое обобщение и сравнительный
анализ, с помощью которых в работе зафиксировано представление о понятии научной категории
«инновационная среда», проведено его детальный анализ и определены характерные признаки; семантический
анализ – для исследования смысловой нагрузки термина «инновационная среда», предоставленного ведущими
учеными путем компонентной оценки слов и фраз, их частотности и порядка следования; системный подход – с
целью формирования общих методологических положений, необходимых для формирования модели системы
инновационной среды развития экономики; графическое представление результатов исследования – для
наглядного отображения результатов использования системного подхода («дерево целей», системносинергетический подход к формированию модели системы инновационной среды развития экономики).
Результаты. Доказано, что причиной разнообразия подходов к определению термина «инновационная
среда» является отсутствие системного подхода к управлению на всех уровнях экономического влияния.
Критический анализ научных разработок и детальный анализ существующих трактовок категории
«инновационная среда» позволили определить субъективно-территориальный и функционально-процессный
подходы и прийти к выводу, что существенные позиции к определению дефиниции преимущественно имеют
различия не в содержательном, а в структурном аспекте.
С целью достижения синергетического эффекта и сбалансированного экономического роста национальной
экономики Украины предложены практические меры формирования системных условий создания добавленной
стоимости.
Научная новизна. Определены характерные признаки научной категории «инновационная среда»,
сформированы методологические положения и обосновываются преимущества применения системносинергетического подхода к формированию модели системы инновационной среды развития экономики.
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Практическая значимость. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для
разработки рекомендаций по построению соответствующей системы инновационной среды на макро-, мезо- и
микроэкономических уровнях и разработке комплексных методик оценки уровня развития составляющих ее
элементов.
Ключевые слова: инновационная среда, развитие, экономика, дефиниция, признаки, система, синергия,
подход, семантический анализ.
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ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Вітчизняна економіка упродовж останніх років тримається здебільшого
за рахунок аграрного сектора. Підприємства сільського господарства потребують коштів для
фінансування своєї поточної діяльності, впровадження новітніх технологій, страхування існуючих
ризиків, розбудови торговельної та транспортної інфраструктури. Умови для зниження витрат
підприємства, підвищення якості продукції створюються за рахунок впровадження нових технологій,
заміни застарілого обладнання, що вимагає одноразових (капітальних) витрат. Ці витрати знаходять
відображення в собівартості продукції за допомогою амортизації, але відшкодовуються витрати не
лише через собівартість, а й через прибуток. Основні джерела підвищення ефективності виробництва
знаходяться в економіці інвестиційного, виробничого та реалізаційного процесів. Необхідність
здійснення інвестицій у сільськогосподарські підприємства є об’єктивною через специфіку процесу
його виробництва. З цією метою використовуються власні та залучені фінансові ресурси: інвестування
та кредитування. Однак аграрний бізнес потрапив у пастку обмеженого доступу до ресурсів за
наявності незначної кількості фінансових інструментів на ринку України.
У процесі ринкових перетворень у більшості сільськогосподарських підприємств відбулося
скорочення бази власних джерел фінансування господарської діяльності. За таких умов важливе
значення мають зовнішні джерела фінансування, у складі яких чільне місце належить кредитним
ресурсам банків. Інвестиційне кредитування є традиційною банківською операцією, але участь
вітчизняних банків у фінансуванні інноваційних проектів агроформувань ще недостатньо
розповсюджена. Отже, для розвитку підприємств недостатньо лише власного фінансування, тому
виникає необхідність зовнішнього залучення коштів, важливою складовою яких можна вважати
надходження від банківських установ як у формі кредитних, так і інвестиційних ресурсів, що викликає
необхідність дослідження взаємовідносин банків і підприємств з огляду на кредитно-інвестиційну
діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальну теоретичну платформу з питань
інтерпретації категорій «інвестиції» та «інвестиційна діяльність» сформували класики політичної
економії Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер та інші.
Дослідження сучасних актуальних аспектів та проблем інвестиційної діяльності, розвитку
кредитно-інвестиційних відносин в аграрному секторі економіки висвітлені в наукових працях таких
відомих вітчизняних дослідників: В. М. Алексійчук, Н. В. Валінкевич, Н. Г. Виговська, І. І. Вініченко,
К. Б. Волощук, О. Є. Гудзь, О. В. Гаврилюк, М. Я. Дем’яненко, В. В. Іванишин, Л. В. Івченко, М. І. Кісіль,
М. Ю. Кожем’якіна, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. О. Мороз, О. В. Олійник, О. О. Непочатенко,
П. Т. Саблук, П. А. Стецюк, Н. С. Прокопенко, О. П. Славкова, Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба,
О. В. Шевченко та ін. Їх творчий доробок став науково-методологічною базою інвестування, лізингу,
банківського кредитування.
В умовах сьогодення постійно відбуваються різноаспектні процеси, які негативно впливають на
економіку, проблематика інвестиційного забезпечення діяльності аграрних підприємств є актуальним
питанням для дослідження. Сучасний стан економіки зумовлює численні виклики, відповідати на які
потрібно сільськогосподарським підприємствам, які хочуть успішно працювати у нових ринкових
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умовах. Тому сільське господарство потребує розробки та впровадження механізмів фінансування, які
б давали можливість максимально задовольняти потреби аграріїв у фінансових ресурсах,
враховувати та страхувати ризики, залучати інноваційні продукти та з їх використанням виробляти
якісну та конкурентоспроможну продукцію.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні інвестиційного забезпечення
аграрних підприємств та підприємництва України, виокремленні ключових проблем та визначенні
перспективних напрямків удосконалення з урахуванням пріоритетів розвитку, спектру ризиків,
характерних для сучасного інвестиційного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:
 інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими
асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими
юридичними особами, заснованими на колективній власності;
 державного інвестування, зокрема державної підтримки реалізації інвестиційних проектів,
здійснюваного органами державної влади за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів, а
також державними підприємствами, установами за рахунок власних і позичкових коштів;
 інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування;
 іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та
державами;
 спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України,
іноземних держав [9].
Інвестування в аграрний сектор економіки нашої країни – актуальне питання, яке знаходиться в
межах широкого кола інтересів зарубіжних і вітчизняних інвесторів.
Інвестори, що виявляють зацікавленість до сільського господарства України, володіють багатим
досвідом роботи в інших країнах, який можливо застосувати. Головним фактором привабливості для
них є земля, яка в Україні істотно виграє за якістю й вимагає у два-три рази менше добрив і техніки на
гектар, аніж європейський ґрунт. Застосування технологій, апробованих у Європі, в даних умовах
дасть максимальний і швидкий ефект [1].
Ю. О. Лупенко зазначає, що інвестиційні процеси у сільському господарстві останнім часом різко
загальмувалися внаслідок скорочення фінансових можливостей інвесторів і держави. Відновлення
позитивної динаміки інвестицій вимагає радикальних заходів щодо підвищення інвестиційної
привабливості галузі та якнайшвидшої макроекономічної стабілізації у державі [8].
В сучасних умовах господарювання помітною стає тенденція зниження інвестиційної
привабливості економіки України. Така ситуація складається внаслідок комплексної взаємодії
негативних чинників на інвестиційне середовище:несприятлива економічна ситуація в Україні та світі;
нестабільна політична ситуація в Україні; злочинність і корупція; недостатнє інституційне
забезпечення інвестиційної діяльності на місцях; неефективні окремі інструменти фінансування
капітальних проектів; низька ефективність розподілу та віддача інвестицій; нерозвинена виробнича,
соціальна та інноваційна інфраструктура; низька купівельна спроможність значної частини населення;
непослідовна та недосконала державна інвестиційна політика; недосконалий механізм галузевих
економічних відносин [6; 10; 12; 13]. Відповідно, перелік зазначених чинників сприяє утворенню
ризиків, пов’язаних з інвестиційною діяльністю в Україні.
На думку М. Ю. Кожем’якіна, інвестиційне відродження аграрного сектора економіки може бути
прискорене за умови обґрунтованого підходу до визначення пріоритетних напрямів використання
коштів інвестиційного призначення. В умовах обмеженості джерел фінансування інвестиційні ресурси
слід першочергово спрямовувати на розвиток тих галузей та виробництв, від яких на сучасному етапі
можна одержати більший ефект із коротшим строком окупності, а також які спрямовані на розв’язання
гострих проблем сільського господарства [7].
Досвід різних країн підтверджує, що для забезпечення розширеного відтворення,
сільськогосподарські підприємства використовують залучені фінансові ресурси, серед яких значне
місце займає державна підтримка. Оскільки аграрний бізнес має певні особливості, це накладає
відбиток на інструменти накопичення та використання фінансових ресурсів у цьому секторі економіки.
Формування інвестиційної привабливості є надзвичайно складним завданням, вирішення якого
залежить від низки факторів. Інвестиції в сільське господарство здатні вирішити декілька ключових
завдань розвитку економіки: підтримання та стимулювання загального економічного зростання,
підтримання екологічної та продовольчої безпеки, зниження рівня бідності у довготерміновій
перспективі. Розглянемо динаміку капітальних інвестицій за видами економічної діяльності на основі
даних табл. 1.
Аналіз динаміки капітальних інвестицій за видами економічної діяльності на основі даних табл.1.
вказує на те, що у 85 разів більше вкладено у сферу адміністративного та допоміжного
обслуговування, у 11 разів більше у транспорт, складське господарство, у 6 раз у сільське, лісове та
рибне господарство, а в цілому за всіма видами економічної діяльності підприємств більше у 3,5 раза.
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Менше капітальних інвестицій направлено у фінансову та страхову діяльність, тимчасове
розміщування й організацію харчування, надання інших видів послуг.
Таблиця 1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності підприємств у Хмельницькій
області, тис. грн
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розміщування й
організація
харчування
4350
5505
Інформація
та
телекомунікації
5013
5788
Фінансова
та
страхова
діяльність
593
668
Операції з нерухомим майном
106525 50144
Професійна, наукова та технічна
діяльність:
5493
17601
діяльність у сферах права
та
бухгалтерського
обліку, архітектури та інжинірингу,
технічні випробування та дослідження, діяльність
головних управлінь (хедофісів)
4532
13873
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продовження табл. 1
1
наукові
дослідження та
розробки
Діяльність
у
сфері адміністративного
та
допоміжного
обслуговування
Державне
управління
й
оборона;
обов’язкове
соціальне
страхування
Освіта

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

766

1151

96

76

170

392

…

-

26261

118070

40329

280379

909297

1579883

2524926

2234430

85 раз

165778

255033 188332

127755

136586

269249

671797

878637

5 раз

1

24832
29811
16723
17932
13719
45181
42902
46366
1,9 раза
Охорона здоров’я
та
надання
соціальної
допомоги
39914
45103
37034
28154
36139
113722
108007
149644
3,75 раза
Мистецтво,
спорт, розваги та
відпочинок
11310
2610
2151
3280
1671
3010
5358
12908
1,1 раза
Надання
інших
видів послуг
3848
5786
8960
5181
2240
1798
3883
2033
52,8
1
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Джерело: розраховано автором на основі [5]

Слід відмітити також, що за аналізований період змінилась структура інвестиційного портфеля
по секторах економіки, а саме зросла найбільше питома вага діяльності у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування; сільського, лісового та рибного господарств;оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорту, складського господарства;
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку; державного управління й оборони; обов’язкового соціального
страхування. На фоні нижчих темпів приросту обсягів інвестицій у промисловість суттєво зменшилась
їх питома вага.
На думку Л. В. Івченко, найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору
джерел фінансування капіталовкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної
структури таких джерел може бути детальний аналіз: по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел
фінансування капітальних вкладень; по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів,
пов’язаного з подорожчанням капітальних витрат.
На сьогодні існує досить широкий вибір можливих джерел фінансування інвестиційних ресурсів
підприємства. Однак деякі з них мають багато вад. Обираючи шляхи залучення додаткових інвестицій,
підприємство має обирати найоптимальніші, причому не лише ті, що мають більше переваг порівняно
з іншими джерелами, а також є найдоцільнішими саме для конкретного підприємства з урахуванням
його фінансового стану на сьогодні та прогнозований рівень розвитку на майбутнє [2].
Динаміка капітальних інвестицій за видами активів зведена в табл. 2.
Таблиця 2
Капітальні інвестиції за видами активів, тис. грн
Роки

1
Усього
Інвестиції
у
матеріальні
активи
житлові
будівлі
нежитлові
будівлі

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2
2947584

3

4

5

6

7

8

3546804

3489339

3637605

4078277

6809321

9123259

9
10499875

Відношення
2017р.
до
2010р.,
%
10
356

2941337

3522464

3463892

3618481

4062248

6752840

9098046

10455536

355

795730

623927

863354

1110643

1578646

3035187

3618909

2934024

369

712024

647597

1019157

699351

620505

846396

862603

1593470

224

152

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

продовження табл. 2
1
інженерні
споруди
машини,
обладнання
та інвентар
транспортні
засоби
земля
довгострокові
біологічні
активи
рослинництва
та
тваринництва
інші матеріальні активи
Інвестиції
у
нематеріальні активи
з них:
програмне
забезпечення
та бази даних
права
на
комерційні
позначення,
об’єкти
промислової
власності,
авторські та
суміжні права, патенти,
ліцензії,
концесії тощо
Джерело:
області

2

3

4

5

6

7

8

9

10

653656

956353

351666

397623

344668

433392

804477

1029917

158

589731

952609

894044

999286

1092647

1833025

2732887

3473322

589

110164
6033

232619
10968

221826
4526

246681
3390

261474
13771

419912
24682

861197
14035

1140405
18842

10,35 раза

40239

59838

63335

87267

88238

77383

72710

101980

253

33760

38553

45984

74240

62299

82863

131228

163576

485

6247

24340

25447

19124

16029

56481

25213

44339

710

2327

3530

4189

7977

7560

48443

19113

16719

718

312

252
1505
3530
2723
5948
3125
1994
6292
25 раз
побудовано автором на основі даних Головного управління статистики у Хмельницькій

Аналіз інвестицій в Хмельницькій області за видами активів на основі даних, наведених в табл.
2, вказує на зростання обсягів інвестування за всіма видами активів. Слід відмітити вдвічі швидші
темпи росту інвестування на нематеріальні активи. Особливо виросли обсяги інвестування серед
нематеріальних активів на ОПІВ та програмне забезпечення, а з матеріальних на: транспортні
засоби,машини, обладнання та інвентар, житлові будинки. Найменше інвестицій залучено на
інженерні споруди та довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва.
Такі зміни вказують на структурні зрушення в економіці, але потребують корегування по видах
активів, особливо довгострокового користування, програмного забезпечення, комерціалізації ОПІВ для
уникнення проблем у галузевому розвитку на перспективу. Результати проведених розрахунків
показують, що за аналізований період зросли обсяги інвестування за всіма джерелами, за
виключенням інших джерел фінансування (табл. 3).
Таблиця 3
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування, тис. грн
Роки
2010
2
1
2947584
Усього
у тому числі
за рахунок
коштів
державного
94207
бюджету
коштів місце138566
вих бюджетів

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

8

9

3546804

3489339

3637605

4078277

6809321

9123259

10499875

Відношення
2017р.
до
2010р.,%
10
356

167089

78351

69074

36997

134495

326518

400668

425

152090

158048

168909

204008

538244

726530

1031410

744
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продовження табл. 3
2
3
4
5
6
1
власних
коштів
2012807
1857843
підприємств 1117398 1518313
1896342
та
організацій
кредитів
банків
та 536245
995537
286087
362397
303835
інших позик
коштів
іноземних
247813
7348
4864
4966
3770
інвесторів
коштів
населення на
1436094
591735
465788
667395
882020
будівництво
житла
інших джерел
221620
240639
281787
253897
235730
фінансування
Джерело: побудовано автором на основі даних Головного
області

7

8

9

10

2910695

4006544

5075809

454

217979

510239

1115968

208

371

–

–

-

2601821

3317822

2690497

455

405716

235606

185523

84

управління статистики у Хмельницькій

Потрібно зауважити, що у базовому 2010 році основними джерелами інвестування виступали
власні кошти підприємств,населення на будівництво житла,кредитів банків та інших позик. У звітному
2017 році інвестиції надходять у першу чергу з коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств
та організацій, коштів населення на будівництво житла та коштів державного бюджету, кредитів банків
та інших позик. За два останні роки зовсім не надходять кошти від іноземних інвесторів. Оскільки нині
Україна та більшість її регіонів і підприємств відчувають нестачу власних фінансових ресурсів, все
більшого значення набуває залучення різноманітних джерел, в т.ч. іноземних інвестицій.
Держава покликана створити іноземним інвесторам належне для їх діяльності в Україні
економічне середовище, чому сприятимуть: введення державних гарантій реалізації найбільш
ефективних проектів, що передбачають залучення іноземних інвестицій; розроблення комплексної
програми стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій в аграрну сферу; визначення переліку
пріоритетних галузей, виробництв та підприємств, яким надаватиметься пільговий режим
оподаткування.
Враховуючи факт, що сільське господарство є основою продовольчої безпеки країни, необхідно
реалізувати відповідні вдосконалення на кожному рівні управління інвестиційною діяльністю.
Фінансовий фактор інвестиційної привабливості як інноваційний – багатогранний. При підвищенні
темпів інфляції на 1% динаміка інвестиційної активності знижується у середньому на 0,4% [3]. Ще
одним суттєвим чинником, який впливатиме на рейтинг України, є високий ризик оголошення дефолту.
На інвестиційний процес істотно впливає стан ринку кредитного капіталу, тобто рівень розвитку
кредитно-фінансової інфраструктури території.
На державному рівні необхідно вдосконалити законодавчо-нормативну базу інвестиційної
діяльності; впровадити ряд новацій, спрямованих на підтримку підприємств, які самофінансують
інвестиційні процеси; змоделювати фундаментальну основу інформаційного супроводу інвестиційних
процесів; розробити та впровадити дієві заходи з метою зниження ризиків, які характерні для
інвестиційної діяльності України.
Тому держава повинна: забезпечити інвесторам належну правову базу, яка дозволила б
сформувати в нашій країні сприятливий інноваційно-інвестиційний клімат; створити належні
соціально-економічні умови для новітніх розробок; побудувати відповідну систему інженернотехнічного забезпечення АПК; сприяти формуванню повноцінного ринку землі; збільшувати обсяги
вкладень в основний капітал, особливо – у нове будівництво і реконструкцію діючих підприємств;
забезпечувати послідовне зниження банківських кредитних ставок і збереження пільг щодо
оподаткування АПК; сприяти залученню в АПК прямих іноземних інвестицій та ін.
На регіональному рівні потрібно покращити інфраструктуру сільських територій; удосконалити
інструменти координації сільськогосподарських підприємств з потенційними інвесторами; створити
умови для формування сприятливого інвестиційного клімату; здійснити заходи щодо усунення
чинників на регіональному рівні, що знижують інвестиційну активність; створити регіональний центр
консультування інвесторів, зацікавлених осіб в інвестиційному процесі; сприяти співпраці бізнесу з
науковими установами.
На рівні суб’єкта господарювання необхідно проводити та аналізувати результати SWOT-аналізу
інвестиційної привабливості підприємства; формувати інвестиційну політику з урахуванням ключових
проблемних питань та ризиків, характерних для інвестиційної діяльності; впроваджувати інноваційні
інструменти управління тощо.
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На макрорівні: найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел
фінансування капітальних вкладень. Основною передумовою визначення оптимальної структури таких
джерел може бути детальний аналіз можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних
вкладень та можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов’язаного з подорожчанням
капітальних витрат.
Обираючи шляхи залучення додаткових інвестицій, підприємство має обирати найоптимальніші,
причому не лише ті, що мають більше переваг порівняно з іншими джерелами, а також є
найдоцільнішими саме для конкретного підприємства з урахуванням його фінансового стану на
сьогодні та прогнозованого рівня розвитку на майбутнє.
Висновки з проведеного дослідження. Доведено, що структурні зрушення в економіці
викликають необхідність зовнішнього залучення коштів, таких як надходження від банківських установ
у формі кредитних і інвестиційних ресурсів, але вони потребують корегування по видах активів,
особливо довгострокового користування, програмного забезпечення, комерціалізації ОПІВ для
уникнення проблем у галузевому розвитку на перспективу. На сьогодні сільськогосподарські
підприємства відчувають нестачу власних фінансових ресурсів для оновлення довгострокових
біологічних активів рослинництва та тваринництва,матеріально-технічного забезпечення. Одним із
напрямків переоснащення суб’єктів господарювання аграрної сфери є інвестиційна діяльність. Дія
негативних чинників в політико-економічному соціумі країни призводить до утворення ризиків для
інвестиційної діяльності. Відповідно, в умовах державного та регіонального дефіцитів фінансових
ресурсів аграрні підприємства самофінансують капітальні інвестиції.
Пропонуємо з метою підвищення інвестиційної привабливості та вдосконалення інвестиційної
політики в країні впровадити відповідні вдосконалення на рівні держави, регіону та підприємства. Так,
на рівні держави слід сформувати сприятливий інвестиційний клімат в АПК у напрямі переорієнтації її
на повне забезпечення інвестиційних потреб сільськогосподарських підприємств, стимулювати
інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання, в тому числі шляхом розширення можливостей
отримання підприємствами гарантій уряду на здійснення інвестиційних проектів, а на регіональному
рівні – підвищити рівень розвитку кредитно-фінансової інфраструктури території та співпраці
зацікавлених осіб.
Доведено, що необхідно посилити роль інвестиційної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників та вдосконалити її механізми шляхом тісної співпраці банків та інших фінансовокредитних установ, місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями підприємців та окремими
керівниками суб’єктів господарської діяльності, що значно покращить умови залучення зовнішніх
інвестицій у виробництво, а також у розвиток сільських територій; також слід скласти перелік
пріоритетних галузей, виробництв та підприємств, яким надаватиметься пільговий режим
оподаткування. Крім того, пропонуємо реформувати амортизаційну систему в інвестиційному напрямі
шляхом стимулювання використання амортизаційного фонду підприємства за призначенням та
вдосконалення методики нарахування амортизації.
Доведено, що запровадження жорсткого контролю за виконанням інвестиційних договорів з боку
підприємств та державних органів влади дозволить мінімізувати випадки необґрунтованого виділення
й нецільового використання коштів. З боку сільськогосподарських підприємств слід активніше входити
в інвестиційне середовище, брати участь в інвестиційних форумах та пропонувати свої інвестиційні
проекти, підвищувати ефективність діяльності й рентабельності для формування привабливого
інвестиційного іміджу, здійснювати оптимальний розподіл вільних фінансових ресурсів між сферами
діяльності, а також проводити моніторинг інвестиційних об’єктів і правильно визначати ефект від
здійснення інвестицій.
Подальшого опрацювання потребує механізм інвестиційного забезпечення, обґрунтування
перспективних джерел та формування моделей розвитку інвестиційної діяльності та привабливості
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм та підвищення ефективності
інвестування; підтримання та стимулювання загального економічного зростання, екологічної та
продовольчої безпеки, зниження рівня бідності.
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Кацан А.М. ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Дослідження інвестиційного забезпечення аграрних підприємств та підприємництва України,
виокремлення ключових проблем та визначення перспективних напрямків удосконалення з урахуванням
пріоритетів розвитку, спектру ризиків, характерних для сучасного інвестиційного середовища.
Методика дослідження. Для досягнення мети та виконання завдань дослідження використано
діалектичний метод наукового пізнання, системний, логічний і аналітичний. У процесі дослідження застосовано
загальнонаукові методи: економіко-статистичний – для узагальнити тенденції інвестиційного розвитку аграрних
підприємств; табличний – для наочного відображення результатів дослідження обсягів, джерел капітальних
інвестицій за видами економічної діяльності підприємств та активів; абстрактно-логічний – при формуванні
висновків і пропозицій.
Результати. Узагальнено тенденції інвестиційного розвитку аграрних підприємств в Хмельницькій області
та Україні; систематизовані обсяги і основні джерела фінансування інвестиційної діяльності, способи активізації
інвестиційного підприємництва; виокремлено пріоритетні напрями інвестування підприємств. Встановлено, що
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ефективний розвиток економіки можливий лише за умови активізації інвестиційної діяльності підприємств, який
має бути пріоритетним напрямком перспективного соціально-економічного розвитку. Інвестування підприємств
повинно бути направлено на модернізацію, технічне переозброєння, що сприятиме нарощуванню обсягів
виробництва, підвищенню ефективності, конкурентоспроможності та зростанню добробуту населення, рейтингам,
іміджу України на світовому рівні.
Рекомендовано запровадити жорсткий контроль за виконанням інвестиційних договорів з боку підприємств
та державних органів влади з метою недопущення випадків необґрунтованого виділення й нецільового
використання коштів. З боку сільськогосподарських підприємств слід активніше входити в інвестиційне
середовище, брати участь в інвестиційних форумах та пропонувати свої інвестиційні проекти, підвищувати
ефективність діяльності й рентабельності для формування привабливого інвестиційного іміджу, здійснювати
оптимальний розподіл вільних фінансових ресурсів між сферами діяльності, а також проводити моніторинг
інвестиційних об’єктів і правильно визначати ефект від здійснення інвестицій.
Встановлено, що подальшого опрацювання потребує механізм інвестиційного забезпечення,
обґрунтування перспективних джерел та формування моделей розвитку інвестиційної діяльності та
привабливості сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм та підвищення
ефективності інвестування; підтримання та стимулювання загального економічного зростання, екологічної та
продовольчої безпеки, зниження рівня бідності.
Наукова новизна. Удосконалено наукові підходи до інвестування розвитку аграрних підприємств;
подальшого вивчення питання впливу на розвиток економіки; визначення напрямів активізації інвестиційної
діяльності підприємств для реалізації програм соціально-економічного розвитку, яка базується на цілях
економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку,
підвищення іміджу України.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані інвесторами, підприємствами та
бізнесом, організаціями і населенням для активізації інвестиційного розвитку, що потребує комплексного
врегулювання і стосується як необхідності підтримки реального сектора економіки з боку держави, так і
стимулювання фінансового, підприємницького секторів до активізації інвестування; розширення джерел та
асортименту інвестиційних продуктів, запровадження нових технологій, задоволення попиту споживачів, освоєння
нових ринків, державної підтримки та розробки і реалізації інвестиційної стратегії підприємств.
Ключові слова:держава, інвестиції, кредити, активи, джерела, продукти, стратегія, підприємство, потреби,
розвиток, діяльність.
Katsan A.M. INVESTING OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES
Purpose. Researching of investment support of agrarian enterprises and entrepreneurship in Ukraine, separating
of key issues and determining of perspective orders of improving with taking in account priorities of development and
range of risks which are inherent to current investment environment.
Methodology of research. Dialectical methods of scientific cognition, systematic, logical and analytical methods
are used to achieve the purpose and to resolve problems. General scientific methods are used in the process of
research. Among these methods are: economic and statistic method which is used to generalize trends of investment
development of agrarian enterprises; tabular method to demonstrate results of research of volume and sources of capital
investments by types of economic activities of enterprises and assets; abstract and logical to configure the conclusions
and propositions.
Findings. The trends of investment development of agrarian enterprises of Khmelnytskyi Region and of Ukraine
are generalized. Volume and main sources of financing into investment activity and ways of activation of investment
entrepreneurship are systemized. Priority orders of investment of enterprises are separated. There is found out that the
effective development of economy as a priority order of perspective social and economic development is possible only on
condition of activating of investment activity of enterprises. Investment of enterprises would be aimed to modernization,
technical rearmament to support extending of manufacturing volume, increasing of effectiveness, and of
competitiveness, and arising of citizens’ welfare, and improving of image of Ukraine in the world.
Hard control on implementing of investment agreements by enterprises and by bodies of authority to prevent to
cases of unjustified allocation and misuse of funds is recommended to establish. Agrarian enterprises have to be more
active involved into the investment environment. They have to take part in investment forums and to offer their
investment projects, to increase their effectiveness of activity and profitability to form an attractive investment image, to
carry out the optimal distribution of free financial resources between spheres of activity, and also to carry out monitoring
of investment objects and to estimate correctly an effect on investment.
There is found out that the mechanism of investment support demands the following working out. Besides,
perspective sources of investment activity have to be grounded as well as models of development of investment activity
and investment attractiveness of agricultural enterprises in different legal forms, and as increasing of investment
efficiency. The support and stimulating of general economic arising, ecological and food safety, decreasing of poverty
level demand the following working out too.
Originality. Scientific approaches to investment into development of agrarian enterprises are improved. The issue
on influencing of investment of agrarian enterprises to development of economy is researched. Orders of activation of
investment activity of enterprises, which is based on purposes of economic arising and providing of competitiveness
domestic goods in the world market as well as improving of image of Ukraine, to implement programs of social and
economic development, are defined.
Practical value. Results of research can be used by investors, enterprises and business environment, and
organizations and citizens to activate an investment development, which demands a comprehensive settlement and is
related to necessity to support a real sector of the economy by the state as well as necessity to stimulate financial and
entrepreneurial sectors to investment activity. In the process of using of the results of research it is necessary to take into
account that the investment development also demands diversification of investment goods, introduction of new
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technologies, meeting the needs of consumers, development of new markets, and support by the state and, working out
and implementing of investment strategy of enterprises.
Key words: state, investments, loans, assets, founds, goods, strategy, enterprise, demands, development,
activity.
Кацан А.М. ИНВЕСТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Исследование инвестиционного обеспечения аграрных предприятий и предпринимательства
Украины, выделение ключевых проблем и определения перспективных направлений совершенствования с
учетом приоритетов развития, спектра рисков, характерных для современного инвестиционной среды.
Методика исследования. Для достижения цели и выполнения задач исследования использованы
диалектический метод научного познания, системный, логический и аналитический. В процессе исследования
применены общенаучные методы: экономико-статистический - для обобщения тенденций инвестиционного
развития аграрных предприятий; табличный - для наглядного отображения результатов исследования объемов,
источников капитальных инвестиций по видам экономической деятельности предприятий и активов; абстрактнологический - при формировании выводов и предложений.
Результаты. Обобщены тенденции инвестиционного развития аграрных предприятий в Хмельницкой
области и Украине; систематизированы объемы и основные источники финансирования инвестиционной
деятельности, способы активизации инвестиционного предпринимательства; выделены приоритетные
направления инвестирования предприятий. Установлено, что эффективное развитие экономики возможно лишь
при условии активизации инвестиционной деятельности предприятий, которое должно быть приоритетным
направлением перспективного социально-экономического развития. Инвестирование предприятий должно быть
направлено на модернизацию, техническое перевооружение, что будет способствовать наращиванию объемов
производства, повышению эффективности, конкурентоспособности и росту благосостояния населения,
рейтингам, имиджа Украины на мировом уровне.
Рекомендуется ввести жесткий контроль за выполнением инвестиционных договоров со стороны
предприятий и государственных органов власти с целью недопущения случаев необоснованного выделения и
нецелевого использования средств. Со стороны сельскохозяйственных предприятий следует активнее входить в
инвестиционную среду, участвовать в инвестиционных форумах и предлагать свои инвестиционные проекты,
повышать эффективность деятельности и рентабельности для формирования привлекательного
инвестиционного имиджа, осуществлять оптимальное распределение свободных финансовых ресурсов между
сферами деятельности, а также проводить мониторинг инвестиционных объектов и правильно определять
эффект от осуществления инвестиций.
Установлено, что дальнейшей обработки требует механизм инвестиционного обеспечения, обоснование
перспективных источников и формирования моделей развития инвестиционной деятельности и
привлекательности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм и
повышение эффективности инвестирования; поддержание и стимулирование общего экономического роста,
экологической и продовольственной безопасности, снижения уровня бедности.
Научная новизна. Усовершенствованы научные подходы к инвестированию развития аграрных
предприятий; дальнейшему изучению вопроса влияния на развитие экономики; определения направлений
активизации инвестиционной деятельности предприятий для реализации программ социально-экономического
развития, основанной на целях экономического роста и обеспечения конкурентоспособности отечественной
продукции на мировом рынке, повышения имиджа Украины.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы инвесторами,
предприятиями и бизнесом, организациями и населением для активизации инвестиционного развития,
требующего комплексного урегулирования и касающегося как необходимости поддержки реального сектора
экономики со стороны государства, так и стимулирования финансового, предпринимательского секторов к
активизации инвестирования; расширения источников и ассортимента инвестиционных продуктов, внедрения
новых технологий, удовлетворения спроса потребителей, освоения новых рынков, государственной поддержки и
разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятий.
Ключевые слова: государство, инвестиции, кредиты, активы, источники, продукты, стратегия,
предприятие, потребности, развитие, деятельность.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОРЕНДИ ТА ПРАВ
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку економічних відносин та обмеженості
вільних обігових коштів, земля виступає ресурсом розвитку суб’єктів господарювання. Разом з тим,
недостатній рівень розвитку ринку купівлі-продажу землі, диференціація операцій із земельними
ресурсами та потреба в залученні інвестицій, зумовлюють виникнення альтернативних напрямів
використання земельних ресурсів, зокрема використання речових прав на чуже майно (сервітуту,
суперфіцію, емфітевзису). Поряд з використанням речових прав на чуже майно, суб’єктами
господарювання також використовується такий інструмент, як операційна оренда земельних ділянок.
Впровадження нових правових режимів землекористування на практиці зумовлюють актуальність
удосконалення методичних положень бухгалтерського обліку наслідків їх використання в діяльності
підприємства.
Специфікою використання прав користування земельними ділянками на умовах операційної
оренди, сервітуту, суперфіцію та емфітевзису є відсутність переходу права володіння на відповідну
земельну ділянку. Крім того, залежно від умов укладеного договору на користування земельною
ділянкою формуватимуться відповідні господарські операції, які повинні відповідним чином повинні
відображатися в системі бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання бухгалтерського обліку прав користування
земельними ресурсами досліджували у наукових працях такі вчені: Городиський М. П., Іщенко Я. П.,
Корнієнко А. І., Король В. В., Остапчук Т. П., Скосир Ю. М., Юрченко Т. В., Ярмолюк О. Ф. та інші.
Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання розробки комплексних методичних
положень бухгалтерського обліку прав тимчасового користування земельними ділянками.
Постановка завдання. Мета статті полягає у вивченні діючої практики облікового
відображення орендованих земельних ділянок та прав користування земельними ділянками, а також
розробці пропозицій з удосконалення аналітичного обліку зазначених об’єктів бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо характеристики речових прав на
чуже майно, в тому числі земельних ділянок, які впливають на порядок їх відображення в системі
бухгалтерського обліку (табл. 1).
Таблиця 1
Основні характеристики речових прав на чуже майно та операційної оренди земельних ділянок
Вид
речового
права
Сервітут

Зміст набутого права
Право
користування
земельною ділянкою

чужою

Суперфіцій

Право на зведення будівлі і
користування нею на чужій
земельній ділянці

Емфітевзис

Право на володіння, користування
чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб з
метою отримання плодів і доходів
від неї

Оформлення підстави
виникнення
(встановлення)
Договір,
закон
або
рішення суду. Виникає
після
державної
реєстрації
Договір, закон, заповіт,
рішення суду. Виникає
після
державної
реєстрації
Договір, закон. Виникає
після
державної
реєстрації

Джерело: систематизовано на основі [23]


Наук. керівник  Шульга С.В., канд. екон. наук, доцент
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Термін дії права

Визначення
вартості

Довгострокове чи
безстрокове

Платне
або
безоплатне

Довгострокове чи
безстрокове

Платне
або
безоплатне

Довгострокове чи
безстрокове

Платне
або
безоплатне
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Права користування земельними ділянками (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) суб’єкт
господарювання набуває з метою використання земельної ділянки у встановлених напрямах
(будівництво, використання в аграрних цілях, право проїзду, право відводу води через сусідню
земельну ділянку). Слід чітко розмежовувати права, які набуває підприємство при укладенні договорів
сервітуту, суперфіцію, емфітевзису та відповідні права користування земельною ділянкою при
укладенні договору операційної оренди, оскільки зазначені особливості впливають на їх оцінку та
подальше відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
«Відповідно до визначень, наведених в Цивільному кодексі України, сервітут, суперфіцій,
емфітевзис не є орендою і відповідно вимагає облікової оцінки, та відображення на рахунках
бухгалтерського обліку як особливий об’єкт. Проте практики бухгалтерського обліку відображають в
складі оренди хоча договір оренди при отриманні прав на чуже майно не укладається» [1]. Вважаємо,
що укладення договору операційної оренди земельної ділянки є одним з інструментів набуття права
користування земельною ділянкою.
Для розробки напрямів удосконалення методичного забезпечення бухгалтерського обліку
земельних ділянок, отриманих на правах тимчасового користування, слід виокремити наступні об’єкти
бухгалтерського обліку, які використовуються в при здійсненні відповідних господарських
операцій (рис. 1).

Об’єкти бухгалтерського обліку речових прав
користування земельною ділянкою

3. Дебіторська заборгованість
набувачів прав користування
земельними ділянками
Капітал
Отримання довгострокового
права користування земельною
ділянкою
Зобов’язання
Зобов’язання за розрахунками з
власниками земельних ділянок

СУПЕРФІЦІЙ

2. Земельні ділянки, отримані
на правах користування

СЕРВІТУТ

1. Довгострокове право
користування земельною
ділянкою

ЕМФІТЕВЗИС

Активи
Субрахунок 122 “Права
користування майном”
Позабалансовий рахунок
01 “Орендовані необоротні
активи”
Рахунок 37 “Розрахунки з
різними дебіторами”

Субрахунок 425 “Інший
додатковий капітал”

Субрахунок 685 “Розрахунки
з іншими кредиторами”

Рис. 1. Об’єкти бухгалтерського обліку прав користування земельною ділянкою, які
використовуються в господарських операціях
Джерело: розробка автора

Після державної реєстрації прав користування земельною ділянкою в бухгалтерському обліку
набувача такого права, слід відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наступні факти
господарського життя: отримання права користування земельною ділянкою; безпосередньо земельну
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ділянку, на яку переходить право користування; здійснення відповідних розрахунків з власником
земельної ділянки (у випадку передбачення плати за набуття права).
В системі бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [5] та
«Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів» [7] права користування
земельною ділянкою ідентифікуються як нематеріальний актив та об’єкт бухгалтерського обліку.
Відповідно до норм П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», «придбаний або отриманий нематеріальний
актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена» [5].
Дослідження та систематизація пропозицій з удосконалення бухгалтерського обліку земельних
ділянок, отриманих на правах тимчасового користування, дозволяє зробити висновок про недостатній
рівень вивчення зазначеного проблемного питання. Представлені підходи авторів до облікового
відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації про права користування земельними
ділянками дозволяють констатувати наступне:
– переважна більшість науковців підтримують доцільність відображення прав користування
земельними ділянками у складі нематеріальних активів на субрахунку 122 «Право на користування
майном» з подальшим опрацюванням системи аналітичного обліку;
– акцентується увага на необхідності накопичення інформації про вартість земельної ділянки,
яку суб’єкт господарювання набуває на правах користування. В даній ситуації погляди авторів
відрізняються, оскільки окремі дослідники (Остапчук Т. П. [6, с. 57], Король В. В. [4, с. 48]) пропонують
відображати вартість земельної ділянки на позабалансовому обліку, а Іщенко Я. П. [3], навпаки,
вважає за доцільне вартість земельної ділянки, набутої на правах користування за договором
емфітевзису, відображати в складі рахунку 10 «Основні засоби».
На підставі критичного аналізу наведених підходів до відображення прав користування
земельними ділянками, вважаємо, що вартість безпосередньо прав користування земельною
ділянкою (як немонетарних активів, які не мають матеріальної форми і можуть бути ідентифіковані)
слід відображати на субрахунку 122 «Право на користування майном», а вартість набутих земельних
ділянок на правах користування  на субрахунках позабалансового рахунку 01 «Орендовані
необоротні активи» із використанням фасетної системи аналітичного обліку.
Відображення прав користування земельними ділянками в складі нематеріальних активів
передбачає нарахування амортизації за умови, що умовами договору визначено строк корисного
використання такого права. У випадку, якщо договором не передбачено строк корисного використання
права користування земельними ділянками (договір є безстроковим), відповідно до вимог П(С)БО 8
«Нематеріальні активи», на такі права амортизація не нараховується.
Існування законодавчих обмежень в частині економічного обігу земельних ресурсів зумовлюють
використання такого альтернативного інструменту як використання земельних ділянок на правах
оренди.
«Під орендою землі розуміється договірне платне володіння та користування земельною
ділянкою, що потрібна орендареві для проведення підприємницької або інших видів діяльності на
певний термін» [8, с. 32].
При укладенні договору оренди земельної ділянки суб’єктами правовідносин виступають
орендодавець (власник земельної ділянки) та орендар, права та зобов’язання яких закріплюються в
вищезазначеному договорі. Договір оренди земельної ділянки повинен містити такі суттєві положення:
назву об’єкта оренди та його характеристику, порядок розрахунків та розмір орендної плати з
урахуванням встановлених законодавством обмежень (не мене 3% нормативної вартості для
сільськогосподарських земель та паїв), права, обов’язки та відповідальність орендодавця та
орендаря, а також термін дії договору (не більше п’ятдесяти років).
Оскільки укладення договору операційної оренди земельної ділянки не передбачає переходу
права власності на дану ділянку до орендаря, в бухгалтерському обліку такі земельні ділянки повинні
відображатися на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». Збільшення залишку
по дебету рахунка 01 «Орендовані необоротні активи» відбувається при відображенні в обліку
земельних ресурсів, отриманих в операційну оренду, і відповідно зменшення – при поверненні
земельних ресурсів орендодавцю. Діючі методичні засади обліку орендованих земельних ділянок у
орендаря та її основні недоліки представлені в табл. 2.
Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що особливістю діючого методичного
забезпечення бухгалтерського обліку орендованих земельних ділянок є його неспроможність
забезпечити суцільне та безперервне відображення земельних ресурсів в системі бухгалтерського
обліку. Зазначена ситуація зумовлена наявністю недоліків та відсутністю представлення у звітності
підприємства інформації про об’єкти позабалансового обліку.
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Таблиця 2
Діючий методичний підхід до облікового відображення земельних ділянок за договором
операційної оренди
№
з/п
1

4

Елемент методу
бухгалтерського
обліку
Документування та
інвентаризація

2

Оцінка
калькуляція

та

3

Рахунки
подвійний запис

та

Бухгалтерський
баланс і звітність

Характеристика

Недоліки

Договір оренди земельної ділянки, Акт
приймання-передачі земельних ділянок,
Відомість земельних ресурсів набутих на
правах тимчасового користування (оренди).
Інвентаризація
орендованих
земельних
ділянок може проводитися один раз на три
роки і перевіряється наявність документів,
що підтверджують право користування
земельною ділянкою
Орендовані
земельні
ділянки
відображаються за нормативною грошовою
оцінкою без права її переоцінки протягом
терміну дії договору оренди

Неврегульованість в типовому
договорі оренди землі питань
щодо збереження якісного стану
орендованих
земель,
чітке
встановлення форми орендної
плати та випадків її зміни

Орендовані
земельні
ділянки
відображаються
на
позабалансовому
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи»
Позабалансові
об’єкти
бухгалтерського
обліку не представлені у фінансовій звітності
підприємства

Використання
нормативної
грошової
оцінки
землі
не
дозволяє визначити ринкову
вартість орендованої земельної
ділянки
Відсутність належним чином
організованої
системи
аналітичного
обліку
орендованих земель
Інформація
про
вартість
орендованих земельних ділянок
у звітності представлена лише в
частині
витрат
на
сплату
орендної плати

Джерело: розробка автора

При розробці підходів до організації обліку орендованих земельних ділянок слід враховувати
наступні фактори:
– відмінності в оподаткуванні орендної плати при операційній оренді земельної ділянки у
фізичної особи (необхідність сплати ПДФО та військового збору, оскільки орендар виступає
податковим агентом);
– різна форма виплати орендної плати, що обов’язково повинно бути передбачено в договорі;
– можливість укладення договорів суборенди земельних ділянок;
– договірна специфіка оформлення орендних відносин (договір короткострокової оренди, договір
довгострокової оренди; з визначеними умовами нарахування орендної плати; з визначеними умовами
сплати орендної плати);
– відсутність обмежень щодо оренди земельних ділянок за їх видами та цільовим призначенням;
– значна кількість орендодавців та пайовиків.
Врахування вищезазначених факторів при розробці системи аналітичного обліку орендованих
земельних ділянок сприяє визначенню фундаментальних напрямів систематизації та накопичення
інформації з використанням позабалансових рахунків.
Для отримання повної, достовірної та неупередженої інформації про стан орендованих
земельних ділянок та прав користування земельними ділянками пропонуємо використовувати
наступну систему аналітичного обліку (рис. 2).
Використання запропонованої фасетної системи аналітичного обліку прав користування та
оренди земельних ділянок передбачає розробку та використання аналітичних рахунків для
відображення в балансі прав користування земельною ділянкою в розрізі договорів сервітуту,
суперфіцію та емфітевзису та одночасного відображення на позабалансових рахунках вартості
земельних ділянок, набутих у користування на підставі зазначених прав.
Окремо на позабалансових рахунках пропонуємо здійснювати облік орендованих та наданих в
суборенду земельних ділянок. Використання фасетного підходу до побудови аналітичного обліку прав
оренди та користування земельними ділянками сприяє багатоаспектному відображенню в обліку
операцій із наведеними правами, а також формуванню деталізованої інформації з урахуванням
запитів управління. Застосування запропонованої фасетної системи аналітичного обліку забезпечує
суцільне, безперервне, взаємопов’язане та обґрунтоване відображення об’єктів земельних ресурсів у
складі нематеріальних активів та в позабалансовому обліку.
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Право користування
земельною ділянкою

Земельна
ділянка

12 “Нематеріальні активи”

01 “Орендовані необоротні активи”

122 “Права користування
майном”

011 “Земельні ресурси на правах
постійного користування”

122.1 “Земельний
сервітут”
122.2 “Земельний
суперфіцій”

012 “Земельні ресурси на правах
тимчасового користування”
Ф1

122.3 “Земельний
емфітевзис”

Ф3 “За контрагентами
(за назвами)”
Отримані від юридичних осіб
Отримані від фізичних осіб

012.1 “Земельні ресурси набуті на
правах сервітуту”

Ф2

012.2 “ Земельні ресурси набуті на
правах суперфіцію”

Ф3

012.3 “ Земельні ресурси набуті на
правах емфітевзису”

Ф1
Ф2
Ф3

013 “Орендовані земельні ресурси”
014 “Земельні ресурси в суборенді”

Ф1 “За видами та цільовим призначенням земель”
Землі сільськогосподарського призначення;
Землі житлової та громадської забудови;
Землі
природно-заповідного
та
іншого
природоохоронного призначення;
Землі оздоровчого призначення;
Землі рекреаційного призначення;
Землі історико-культурного призначення;
Землі лісогосподарського призначення;
Землі водного фонду;
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,

оборони та іншого призначення
Примітка:

Оренда земельної
ділянки

Ф2 ““Земельні ресурси за шляхами
надходження на підприємство”
Земельні ресурси придбані за грошові кошти;
Земельні ресурси внесені до статутного
капіталу;
Земельні ресурси отримані за договором
міни;
Безоплатно отримані земельні ресурси;
Земельні ресурси отримані як забезпечення
зобов’язань;
Земельні ресурси набуті на правах
користування

розробка та пропозиції автора

Рис. 2. Запропонована фасетна система аналітичного обліку прав користування та
оренди земельних ділянок
Джерело: розробка автора

Використання фасетної системи аналітичного обліку для ведення обліку орендованих земельних
ділянок дозволяє здійснювати їх облік в розрізі орендодавців, видів та цільового призначення
земельних ділянок та укладених договорів, що сприяє правильному адмініструванню податків при
здійсненні орендних операцій та забезпечує оперативний контроль за використанням прав оренди
земельних ділянок (здачі земельних ділянок в суборенду, передачу в заставу прав оренди тощо).
Висновки з проведеного дослідження. Отже, встановлення законодавчих обмежень на ринку
землі зумовлює активний розвиток альтернативних механізмів залучення та використання земельних
ділянок суб’єктами господарювання. Виникнення нових операцій в сфері землекористування
зумовлюють потребу розвитку та детального опрацювання методології бухгалтерського обліку
операцій з правами оренди та користування земельним ділянками. Запропоновані методичні
положення облікового відображення прав оренди та користування земельних ділянок дозволяють
забезпечити відображення зазначених господарських операцій з дотриманням принципів
бухгалтерського обліку та у відповідності до економічного змісту та юридичного трактування прав
оренди та користування земельними ділянками.
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Нечипорук Н.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОРЕНДИ ТА ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ
ДІЛЯНКАМИ
Мета. Вивчення діючої практики облікового відображення орендованих земельних ділянок та прав
користування земельними ділянками, а також розробка пропозицій з удосконалення аналітичного обліку
зазначених об’єктів бухгалтерського обліку.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі
методи: індукції та дедукції (при дослідженні основних характеристик речових прав на чуже майно та операційної
оренди земельних ділянок); групування та системного підходу (при систематизації пропозицій авторів з
удосконалення аналітичного обліку прав користування земельними ділянками); деталізації (при розробці
фасетної системи аналітичного обліку орендованих земельних ділянок та прав користування ними).
Результати. Досліджено діючу методика бухгалтерського обліку оренди земельних ділянок та прав
користування ними. Встановлено основні недоліки існуючих підходів до бухгалтерського обліку прав користування
земельною ділянкою. Запропоновано рекомендації з їх усунення на основі впровадження фасетної системи
аналітичного обліку орендованих земельних ділянок та прав користування земельними ділянками. Розроблено
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відповідні аналітичні рахунки та запропоновано фасети, використання яких забезпечить формування
диференційованого інформаційного забезпечення управлінського персоналу.
Наукова новизна. Запропонована фасетна система аналітичного обліку прав користування та оренди
земельних ділянок, яка передбачає розробку та використання аналітичних рахунків для відображення в балансі
прав користування земельною ділянкою в розрізі договорів сервітуту, суперфіцію та емфітевзису та одночасного
відображення на позабалансових рахунках вартості земельних ділянок, набутих у користування на підставі
зазначених прав.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні інформаційного
забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень щодо раціонального використання земельних
ділянок та прав користування ними.
Ключові слова: земельна ділянка; оренда; емфітевзис, суперфіцій, сервітут, нематеріальні активи.
Nechyporuk N.V. ACCOUNTING RENT AND RIGHTS OF LAND USE
Purpose. The aim of the article is to study the current practice of accounting for leased land plots and rights to
use land plots, as well as developing proposals for improving the analytical accounting of these objects of accounting.
Methodology of research. The following methods have been applied to achieve the goal in the research process:
induction and deduction (in the study of the main characteristics of the real rights of someone else’s property and
operating lease of land); grouping and systematic approach (in systematizing the authors’ suggestions on improving the
analytical accounting of rights to use land plots); detailing (when developing a facet system for analytical accounting of
leased land plots and rights to use them).
Results. The current methodology of accounting for lease of land plots and rights to use them is investigated. The
main disadvantages of existing approaches to the accounting of rights to use the land plot are established.
Recommendations on their elimination on the basis of introduction of a facet system of analytical accounting of leased
land plots and rights to use land plots are proposed. The corresponding analytical accounts have been developed and
facets have been proposed, the use of which will ensure the formation of differentiated information support for
management personnel.
Originality. The facet system of analytical accounting of rights for use and lease of land plots is proposed, which
involves the development and use of analytical accounts for displaying the rights of land use rights in the context of
contracts of servitude, superficies and emphyteusis and simultaneous display of off-balance accounts of the value of land
plots purchased for use on the basis of specified rights.
Practical value. The results of the research can be used in the formation of information support for the adoption
of effective managerial decisions on the rational use of land and rights to use them.
Key words: land plot; rent; emphyteusis, superficiencies, servitude, intangible assets.
Нечипорук Н.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ И ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ
Цель. Изучение действующей практики бухгалтерского учета арендованных земельных участков и прав
пользования земельными участками, а также разработка предложений по совершенствованию аналитического
учета указанных объектов бухгалтерского учета.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены
следующие методы: индукции и дедукции (при исследовании основных характеристик прав на чужое имущество
и операционной аренды земельных участков); группирования и системного подхода (при систематизации
предложений авторов по усовершенствованию аналитического учета прав пользования земельными участками)
детализации (при разработке фасетной системы аналитического учета арендованных земельных участков и прав
пользования земельными участками).
Результаты. Исследована действующая методика бухгалтерского учета аренды земельных участков и
прав пользования земельными участками. Определены основные недостатки существующих подходов к
бухгалтерскому учету прав пользования земельным участком. Предложены рекомендации по их устранению
путем внедрения фасетной системы аналитического учета арендованных земельных участков и прав
пользования земельными участками. Разработаны соответствующие аналитические счета и предложены
фасеты, использование которых обеспечит формирование дифференцированного информационного
обеспечения управленческого персонала.
Научная новизна. Предложена фасетная система аналитического учета прав пользования и аренды
земельных участков, предусматривающая разработку и использование аналитических счетов для отображения в
балансе прав пользования земельным участком в разрезе договоров сервитута, суперфиция, эмфитевзиса и
одновременного отображения на внебалансовых счетах стоимости земельных участков, приобретенных в
пользование на основании указанных прав.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при формировании
информационного обеспечения принятия эффективных управленческих решений по рациональному
использованию земельных участков и прав пользования земельными участками.
Ключевые слова: земельный участок; аренда; эмфитевзис, суперфиций, сервитут, нематериальные
активы.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ПОПИТУ НА РИНКУ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Ринок м’ясної продукції є важливою складовою продовольчого ринку
країни, від стабільності функціонування якого значною мірою залежать рівень життя населення та
забезпечення продовольчої безпеки країни. Складовим ринку м’ясної продукції є ринок продукції
свинарства, тенденції розвитку якого формуються під впливом зростання динаміки виробничих
показників галузі свинарства, з одного боку, а з іншого – глобалізаційними відносинами, а також
впливом імпорту на внутрішній ринок та особливостями споживання населення, що зумовлює
необхідність пошуку шляхів його удосконалення та подальшого розвитку.
Це зумовлено також тим, що в Україні обсяги споживання м’яса у 2016 р. становили 50 кг/особу,
що дещо перевищило мінімальну фізіологічну норму (45,4 кг/особу), проте суттєво нижчі від
раціональної норми споживання (81 кг/особу). За балансовими розрахунками, за 9 місяців 2017. р.
порівняно з відповідним періодом 2016 року наповнюваність внутрішнього ринку м’ясом та
м’ясопродуктами майже на 2% менша, ніж роком раніше (яловичина - «мінус» 9%, свинина - «мінус»
2%, наповнюваність м’ясом птиці знаходиться на рівні минулого року). Середньодушове споживання
населенням м’яса і м’ясопродуктів відстає від торішнього на 0,4 кг і склало у січні-вересні 2017 р. 35,6
кілограми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні та прикладні питання
економічного регулювання ринку м’ясопродукції висвітлені у працях вітчизняних учених
П.С. Березівського, Р.С. Грабовського, С.Л. Дусановського, О.В. Мазуренка, В.Я. Месель-Веселяка,
В.М. Микитюка, П.Т. Саблука, І.В. Свиноуса, І.Н. Топіхи, О.М. Шпичака, М.Д. Янківа, П.Р. Пуцентейла та
інших.
Так, в дослідженнях Свиноуса І.В. превалює бачення, що на рівень споживання того чи іншого
виду м’ясопродуктів впливають релігійні переконання. Ми підтримуємо його думку, оскільки населення,
які сповідують іслам не споживають свинини тощо.
Так, О.М. Шпичак вважає, що суттєвий вплив на рівень споживання того чи іншого виду
м’ясопродуктів має ціна, особливо на роздрібних продовольчих ринках – основного каналу їх
надходження. Підтримують думку автора колектив науковців на чолі В.Я. Месель-Веселяка та
П.Т. Саблука.
Заслуговують на увагу методологічні підходи щодо впливу рівня доходів на споживання певного
виду м’ясопродуктів, які розроблені П.С. Березівським, С.Л. Дусановським.
Проте, деструктивні явища, які відбуваються в економіці країни вимагають перегляду деяких
теоретичних постулатів щодо формування попиту на ринку м’ясної продукції.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка організаційно-економічних засад
формування попиту на ринку м’ясної продукції в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що показники кінцевого споживання
продовольства формують основну групу показників, яка характеризує рівень життя споживачів країни.
Вищезазначене дозволяє визначити, що безпосередній вплив на обсяги споживання має стан та
тенденції розвитку споживчого ринку, а саме обсяги товарообороту, роздрібні ціни. Доказом цього є
висновок експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які вважають, що стан здоров’я на 50%
залежить від індивідуального способу життя людини, основним фактором якого є харчування [1].
Встановлено, що в останнє десятиріччя різко знизилися енергетичні витрати людей у більшості
провідних країн світу, тому потреба в енерговитратах знизилася до їхнього мінімального рівня. Так,
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фахівці вважають, що енергетичні витрати нині для однієї людини повинні становити 2300–2400 ккал
на добу [2].
Як свідчать результати анкетного опитування жителів сільських населених пунктів та міст 12
областей України на предмет споживання м’яса, більшість респондентів (51%) відповіли, що м’ясні
продукти споживають практично щодня; кожний третій (34%) – один–два рази на тиждень; кожний
десятий (10%) – один–два рази на місяць; лише 2% – кілька разів у рік. Зовсім не їдять м’яса 3%
учасників опитування. Частота споживання м’яса у родині значною мірою визначається рівнем їх
сукупного доходу. Щодня споживають м’ясо близько 40% опитаних із доходом до 2000 гривень на
людину в місяць і 62% тих, доходи яких перевищують цю суму. Серед киян (доходи яких прийнято
вважати найвищими) частка щоденного споживання м’яса ненабагато перевищує середнє значення –
59%. Ця частка вища у інших мегаполісах – 70%. А серед жителів сіл, де м’ясо здебільшого
виробляється, споживають його щодня – 42% опитаних.
Опитування показало, що 53% українців споживають м’ясо завжди, коли цього бажають; 47%
опитаних зазначили, що обмежують себе у споживанні м’яса. Більшість таких респондентів (79%)
здійснюють це з метою економії коштів; 11% опитаних відмітили, що поряд із економічними у них є й
інші причини обмежень; 10% – стверджують, що причини обмежень не є економічними (наприклад,
пости, вегетаріанство або проблеми із здоров’ям).
Аналізуючи обсяги споживання м’ясопродуктів населенням України за видами, встановлено, що
впродовж останніх п’яти років основним видом м’яса є курятина (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка споживання основних видів м’ясної продукції в Україні
2006

Вид продукції

2016 р. в % до

2016

2011

2006 р.

2011 р.

121,4

99,6

62,3

89,0

37,0

146,2

100,0

45,9

150,0

104,3

1,4

70,0

70,0

М’ясо - всього

кг
42

%
100

кг
51,2

%
100

кг
51

%
100

Яловичина і телятина

13

30

9,1

19

8,1

15,8

Свинина

13

31

19

35

19

М’ясо птиці

16

37

23

45

24

Інші види м’яса
1
2,3
1
1,9
0,7
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України

Отже, в Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання м’яса птиці на душу
населення порівняно з аналогічним показником для інших видів м’яса. Зокрема, споживання м’яса
птиці на душу населення протягом 2006–2016 рр. збільшилося від 15,7 кг до 24 кг. Зазначимо, що
споживання цього виду м’яса зростає випереджальними темпами порівняно із іншими видами. Однак
в останні роки зростають і обсяги споживання свинини.
На нашу думку, ця нехарактерна для України ситуація, де традиційними видами м’яса є свинина
і яловичина, виникла внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин. Насамперед це зумовлено тим, що
сільськогосподарські товаровиробники відмовилися від вирощування молодняку великої рогатої
худоби та свиней, внаслідок чого вивільнений сегмент ринку м’ясної продукції зайняло м’ясо птиці
зарубіжного, а потім вітчизняного виробництва, яке за ціною було значно дешевшим, ніж яловичина і
свинина, що за умови низької купівельної спроможності населення було конкурентоспроможним
порівняно з іншими видами м’яса (табл. 2) [3].
Таблиця 2
Динаміка цін та цінове співвідношення на яловичину, свинину, м’ясо птиці
Рік

Яловичина
грн/кг

Свинина
грн/кг

Співвідношення цін

2007
25,52
26,88
1:0,71
2008
38,04
40,75
1;1,05
2009
38,76
43,03
1:1,06
2010
40,72
41,59
1:0,85
2011
48,73
46,48
1:0,83
2012
55,73
50,58
1:0,95
2013
53,10
48,70
1:0,72
2014
68,09
62,78
1:0,75
2015
84,02
74,99
1:0,88
2016
85,61
77,03
1:0,90
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України
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М’ясо птиці
грн/кг

Співвідношення цін

14,62
17,24
18,22
20,28
22,40
23,14
21,40
31,09
39,18
42,02

1:1,56
1:2,24
1:2,12
1:1,86
1:2,01
1:2,36
1:1,57
1:1,60
1:1,78
1:1,83
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Відомо, що з метою забезпечення збалансованого харчування населення країни м ’ясною
продукцією необхідно забезпечити наступне співвідношення обсягів споживання (на особу в рік):
свинина – близько 30 кг, яловичина – близько 25 кг, м’ясо птиці – близько 25 кг. При зменшенні
обсягів споживання свинини на 1%, норма споживання м’яса птиці (для збереження біологічної
норми) повинна зростати на 1,2% [4]. За нашими оцінками, оптимальна біологічна норма
споживання м’яса (під якою ми розуміємо не просто підтримку життя організму, а і його активний
розвиток, протидію фізичним і розумовим навантаженням) становить не менш 80 кг на душу
населення.
Наступна закономірність – у групах із низьким рівнем доходів населення у загальному
споживанні переважають низькокалорійні продукти тваринного походження, курятина та
субпродукти 1 і 2 категорії (табл. 3).
Як свідчать дані таблиці 3, у домогосподарствах з високим рівнем доходів надають перевагу
свинині, меншою мірою птиці та яловичині. Знижується частка у структурі споживання продуктів
м’ясопереробки, харчових субпродуктів та консервних видів м’яса. Основними причинами зміни
споживчих смаків залежно від зміни доходів – це ціна та якість продукції та її поживність.
Дослідженням встановлено, що основним видом м’яса для міських та сільських
домогосподарств із низьким рівнем доходів є курятина, яка займає у структурі споживання м ’ясної
продукції понад 35 % і субпродукти – 30 %, що демонструє досить низьку культуру харчування. Як
свідчить досвід економічно розвинутих країн, харчові субпродукти 1 і 2 категорії спрямовуються
виключно на корм.
Зазначимо, що навіть у міських домогосподарствах із середньодушовим грошовим доходом
понад 6000 грн у структурі споживання м’ясопродуктів частка споживання м’яса сушеного, солоного,
копченого та їстівних субпродуктів становить майже 27,6%.
За результатами дослідження встановлено, що впродовж тривалого періоду часу
спостерігається ситуація, коли значна частина м’ясопродуктів надходить для споживання від
родичів безкоштовно. Ця проблема наукового дослідження відкидалася науковцями як «пережиток
минулого, доісторичного» [5]. Але за результатами анкетування діяльності особистих селянських
господарств, до 30% товарної тваринницької продукції спрямовується саме за вищезгаданим
каналом.
Як свідчать результати дослідження, схоже явище спостерігається в домогосподарствах з
середньодушовим доходом у великих містах 3001-4000 грн, малих міст – 2501-3500 грн. При цьому
встановлення грошового еквівалента не вважається за доцільне, оскільки все це базується на
основі «неформальних» зв’язків між селом і містом та між сільськими домогосподарствами. У
такому випадку доцільно згадати селянознавця Т. Шаніна, який зазначав: «Неформальна економіка
вбирає в себе ряд певних видів діяльності, які не орієнтовані на автоматичне вилучення прибутку, і
здійснюється не стільки заради досягнення попередньо намічених цілей, скільки для підтримки
певної нормальної міри стабільності, виживання, добробуту й відтворення» [6].
У процесі дослідження було з’ясовано, що в сільських домогосподарствах, на відміну від
міських, досить високий рівень споживання м’ясної продукції, яка надходить від особистого
підсобного господарства, особливо в домогосподарствах з низьким та високим рівнем доходів.
Основна причина виробництва тваринницької продукції – це страх перед голодом, який
супроводжував селян протягом тривалого часу його існування. Саме страх перед голодом став
причиною багатьох особливостей технічної, соціальної й етичної організації сільського товариства.
Так, Дж. 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» [7]. За такої 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, Дж. Скотт посилається на класичне твердження Карла Полань ї:
«Відсутність загрози індивідуального голоду в певному значенні робить архаїчне суспільство
гуманнішим порівняно з ринковою економікою, але в той же час економічно менш ефективним» [8].
Разом із тим, слід вказати на тенденцію щодо зростання обсягів споживання яловичини при
збільшенні
сукупних
доходів.
Насамперед
це
викликано
якістю
продуктів
забою
сільськогосподарських тварин, які реалізуються у закладах торгівлі та на роздрібних продовольчих
ринках.
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Встановлено, що навіть в міських домогосподарствах із високим рівнем доходів споживають
м’ясопродукти, отримані безкоштовно від родичів чи з ОПГ. На нашу думку, це викликано не лише
низькою купівельною спроможністю даної категорії домогосподарств чи відсутністю продукції в
торговельній мережі, а якістю. Як свідчать численні спостереження, більшість товаровиробників
порушують технології вирощування сільськогосподарських тварин, що негативно відображається на
якісних параметрах. Як відзначає О. Солженіцин, характеризуючи нинішню якість продукції «да даже
еду здоровою мы уже забыли… В 90-м еще мы помнили. Но теперь, такое впечатление создается,
что многие граждане вспомнят уже нескоро. Иные так и не узнают» [9].
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що безпосередній вплив на обсяги
споживання м’яса має стан та тенденції розвитку споживчого ринку, а саме обсяги товарообороту,
роздрібні ціни. Споживчий попит на м’ясну продукцію зумовлений економічними, соціальнодемографічними і специфічними факторами. В процесі дослідження виявлено, що економічні й
соціально-демографічні чинники впливають на споживчий попит на продукцію м’ясного тваринництва
аналогічно закономірностям, які властиві попиту на споживчі товари. Встановлено, що відмітною
рисою споживчого попиту на цей продукт є ставлення до харчування. В умовах становлення ринкових
відносин і посилення конс’юмериського руху в нашій країні спостерігається тенденція до посилення
уваги споживачів щодо якості товарів, що зумовлює відповідну реакцію і з боку ринку.
Проведений аналіз показує, що рівень споживання у домогосподарствах із високими грошовими
доходами перевищує науково обґрунтовані норми споживання м’ясопродуктів, особливо у
домогосподарствах, які знаходяться у сільській місцевості. У групах із низьким рівнем доходів
населення у загальному споживанні переважають низькокалорійні продукти тваринного походження,
насамперед курятина та субпродукти 1 і 2 категорії. Домогосподарства з високим рівнем доходів
надають перевагу споживанню свинини, меншою мірою птиці та яловичини. Знижується частка у
структурі споживання продуктів м’ясопереробки, харчових субпродуктів та консервних видів м’яса.
Основними причинами зміни споживчих смаків залежно від зміни доходів є ціна та якість продукції та її
поживність.
Необхідно відзначити, що ця, нехарактерна, на нашу думку, ситуація для України, де
традиційними видами м’яса є свинина і яловичина, виникла внаслідок об’єктивних і суб’єктивних
причин. Насамперед це зумовлено тим, що сільськогосподарські товаровиробники відмовилися від
вирощування молодняку ВРХ та свиней, внаслідок чого вивільнений сегмент ринку м’ясної продукції
зайняло м’ясо птиці зарубіжного, а потім вітчизняного виробництва, яке за ціною було значно
дешевшим ніж яловичина і свинина, що в умовах низької купівельної спроможності населення було
конкурентоспроможним порівняно з іншими видами м’яса.
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Варченко О.М., Артімонова І.В., Копитець Н.Г. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ПОПИТУ НА РИНКУ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень щодо формування попиту на основні види м’ясної
продукції в Україні.
Методика дослідження. Для реалізації завдань використовувалися наступні методи та прийоми:
монографічний, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічний – для комплексного
вивчення сучасного стану споживання м’ясної продукції та визначення факторів, що впливають на його величину;
анкетування – для збору інформації про споживання м’ясної продукції; групування – для визначення впливу
різних факторів на рівень споживання в Україні, порівняння – для порівняння економічних явищ у різні часові
періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та
балансовий – при обґрунтуванні показників розвитку споживання м’ясної продукції.
Результати. Встановлено, що споживчий попит на м’ясну продукцію зумовлений економічними, соціальнодемографічними і специфічними факторами. Виявлено, що економічні й соціально-демографічні чинники
впливають на споживчий попит на продукцію м’ясного тваринництва аналогічно закономірностям, які властиві
попиту на споживчі товари. Визначено, що відмітною рисою споживчого попиту на досліджувану продукцію є
ставлення до харчування. Виявлено, що в умовах становлення ринкових відносин і посилення конс’юмериського
руху в нашій країні спостерігається тенденція до посилення уваги споживачів щодо якості товарів, що зумовлює
відповідну реакцію і з боку ринку.
Наукова новизна. Доведено, що рівень споживання у домогосподарствах із високими грошовими
доходами перевищує науково обґрунтовані норми споживання м’ясопродуктів, особливо у домогосподарствах, які
знаходяться у сільській місцевості. Встановлено, що у групах із низьким рівнем доходів населення у загальному
споживанні переважають низькокалорійні продукти тваринного походження, у першу чергу, курятина та
субпродукти 1 і 2 категорії. Виявлено, що домогосподарства з високим рівнем доходів надають перевагу
споживанню свинини, меншою мірою птиці та яловичини. Знижується частка у структурі споживання продуктів
м’ясопереробки, харчових субпродуктів та консервних видів м’яса. Визначено, що основними причинами зміни
споживчих смаків залежно від зміни доходів є ціна та якість продукції та її поживність.
Практична значущість. Отримані результати дослідження дали можливість виявити об’єктивні і
суб’єктивні фактори впливу на формування рівня попиту на м’ясну продукцію. З використанням кількісних значень
факторних показників ринку (попиту і пропозиції) і рівня їх впливу на кінцеві ринкові результати функціонування
ринку розробляються планові показники ринку м’ясної продукції.
Ключові слова: попит, сільське і міське населення, домогосподарство, ринок, м’ясна продукція, дохід.
Varchenko O.M., Artimonova I.V., Kopytets N.H. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES FOR
THE FORMATION OF DEMAND IN THE MEAT PRODUCTS MARKET IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical and methodological provisions for the formation
of demand for the main types of meat products in Ukraine.
Methodology of research. The following methods and techniques are used for the implementation of the tasks:
monographic, statistical groupings, correlation and regression analysis and graphic – for the comprehensive study of the
current state of consumption of meat products and the determination of factors affecting its value; questionnaire – to
collect information on raising the consumption of meat products; grouping – to determine the impact of various factors on
the level of consumption in Ukraine, comparison – to compare economic phenomena in different time periods in order to
identify the cause and effect relationship; abstract and logical, settlement and constructive, and balance – in
substantiating indicators for consumption of meat products.
Results. It is established that consumer demand for meat products is determined by economic, social and
demographic and specific factors. It is revealed that economic and social and demographic factors influence the
consumer demand for meat products, similar to those inherent in the demand for consumer goods.
It is determined that the distinctive feature of consumer demand for the product under investigation is the attitude
to food. It is revealed that in the conditions of the formation of market relations and strengthening of the conduit
movement in our country there is a tendency to increase the attention of consumers on the quality of goods, which
causes a corresponding reaction from the market.
Originality. It is proved that the level of consumption in households with high monetary incomes exceeds the
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scientifically substantiated norms of consumption of meat products, especially in rural households. It has been
established that low-calorie products of animal origin, primarily chicken and by-products of categories 1 and 2, are
dominated by low-income groups in general consumption. High-income households have been found to prefer to
consume pork, less poultry and beef. The share in the structure of consumption of meat processing products, food byproducts and canned meat is reduced. It is determined that the main reasons for changes in consumer tastes, depending
on changes in incomes, are the price and quality of the product and its nutritional value.
Practical value. The obtained results of the study made it possible to identify objective and subjective factors of
influence on the formation of the level of demand for meat products. Using the quantitative values of the factor indicators
of the market (supply and demand) and their level of influence on the final market results of the market functioning, the
planned indicators of the meat products market are developed.
Key words: demand, rural and urban population, household, market, meat products, income.
Варченко О.М., Артимонова И.В., Копитец Н.Г. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Цель. Разработка теоретических, методологических положений по формированию спроса на основные
виды мясной продукции в Украине.
Методика исследования. Для реализации заданий использовались следующие методы и приемы:
монографический, статистических группировок, корреляционно-регрессионного анализа и графический – для
комплексного изучения современного состояния потребления мясной продукции и определения факторов,
влияющих на его величину; анкетирования – для сбора информации о потреблении мясной продукции;
группировки – для определения влияния различных факторов на уровень потребления в Украине, сравнения для сравнения экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления причинноследственной связи; абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и балансовый – при обосновании
показателей развития потребления мясной продукции.
Результаты. Установлено, что потребительский спрос на мясную продукцию обусловлен экономическими,
социально-демографическими и специфическими факторами. Выявлено, что экономические и социальнодемографические факторы влияют на потребительский спрос на продукцию мясного животноводства аналогично
закономерностям, которые присущи спросу на потребительские товары. Установлено, что отличительной чертой
потребительского спроса на этот продукт является отношение к питанию. Выявлено, что в условиях становления
рыночных отношений и усиления консьюмеристского движения в нашей стране наблюдается тенденция к
усилению внимания потребителей к качеству товаров, что обусловливает соответствующую реакцию и со
стороны рынка.
Научная новизна. Доказано, что уровень потребления в домохозяйствах с высокими денежными
доходами превышает научно обоснованные нормы потребления мясопродуктов, особенно в домохозяйствах,
которые находятся в сельской местности. Установлено, что в группах с низким уровнем доходов в общем
потреблении преобладают низкокалорийные продукты животного происхождения, в первую очередь, курятина и
субпродукты 1 и 2 категории. Выявлено, что домохозяйства с высоким уровнем доходов отдают предпочтение
потреблению свинины, в меньшей степени птицы и говядины. Снижается доля в структуре потребления
продуктов мясопереработки, пищевых субпродуктов и консервных видов мяса. Определено, что основными
причинами изменения потребительских вкусов в зависимости от изменения доходов является цена и качество
продукции и ее питательность.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволили выявить объективные и
субъективные факторы влияния на формирование уровня спроса на мясную продукцию. С использованием
количественных значений факторных показателей рынка (спроса и предложения) и уровня их влияния на
конечные рыночные результаты функционирования рынка разрабатываются плановые показатели рынка мясной
продукции.
Ключевые слова: спрос, сельское и городское население, домохозяйство, рынок, мясная продукция,
доход.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. У сучасному світі поглиблення процесів глобалізації неоднозначно
впливає на розвиток національних економік. Закордонний досвід свідчить, що одним із найважливіших
факторів підвищення конкурентоспроможності економіки країни є підприємництво. В свою чергу
джерелом розвитку будь-якого підприємства є людський капітал. Саме він забезпечує підвищення
конкурентоспроможності підприємств та економічне зростання економіки. Тому серед підприємств
з’явилась тенденція підвищення зацікавлення розвитком творчих та інтелектуальних здібностей
людини, зокрема шляхом інвестування в людський капітал. Таким чином, підприємництво слугує
важливим внутрішнім стратегічним фактором підвищення якості людського капіталу.
Оскільки економіка України перебуває в умовах ринкової трансформації, то розвиток
підприємництва має стати одним з найважливіших факторів її соціально-економічного зростання. Але
на сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм підтримки, захисту і розвитку підприємництва. Тому
перед Урядом постає актуальне завдання паралельного розвитку як державної системи підтримки
бізнесу, так і ініціативи самих підприємців [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні проблеми і тенденції розвитку
підприємництва та його ролі як важливого фактору підвищення якості людського капіталу
досліджуються в працях вітчизняних науковців-економістів, серед яких можна виокремити:
Б. М. Андрушківа, Л. М. Васільєву, З. С. Варналія, О. В. Захарова, А. П. Кісельова, І. Г. Костирка,
В. В. Липчука, М. Й. Маліка, С. В. Мочерного, С. Ф. Покропивного, Г. О. Поліщук, С. О. Полковниченко,
В. О. Сизоненка, Л. М. Фокас, О. Г. Череп та ін.; серед зарубіжних – С. С. Бєляєву, І. В. Зікунову,
Р. Кантільйона, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея, А. Маршалла, Д. Шумпетера та ін.
Значна увага приділяється питанням формування та розвитку людського капіталу у наукових
працях як зарубіжних, так і українських вчених-економістів, таких як: Г. Беккера, М. Блауга,
Д. П. Богині, О. А. Грішнової, І. В. Ільїнського, Р. Капелюшникова, А. М. Колота, А. В. Коровського,
М. М. Крітського, О. В. Левчук, Е. М. Лібанової, В. М. Лича, О. Ф. Новікової, В. Л. Осецького,
Н. В. Ушенко, Т. Шульца та інших.
З огляду на сучасні трансформації в економіці в умовах глобалізації, необхідне подальше
поглиблене дослідження ролі і функцій підприємництва та їх впливу на розвиток і якість людського
капіталу в системі ринкових відносин. Також актуальним залишається питання пріоритетності
інвестицій в людський капітал, його впливу на підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття ролі підприємництва у підвищенні якості
людського капіталу та конкурентоспроможності національної економіки, розробка комплексу заходів
щодо забезпечення умов ефективного розвитку підприємництва в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах побудови інноваційно-інвестиційної
моделі розвитку економіки України особлива роль належить підприємництву, яке є рушійною силою
суспільного прогресу, визначає позиції країни на світових ринках, рівень добробуту населення та є
необхідною умовою та фактором забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017р. № 504-р прийнята «Стратегія
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» [2].
Останніми роками в умовах постіндустріального суспільства набула динамізму нова тенденція
розвитку підприємництва, яке усе більше спрямовується на розв’язання соціальних проблем,
всебічний розвиток людини, а економіка набуває все більшої соціальної орієнтації. Завдяки соціальній
спрямованості сучасного підприємництва у багатьох західних країнах значною мірою забезпечується
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добробут нації, розширюється зайнятість, створюються умови для самореалізації особистості,
досягається соціальний прогрес [3, с. 37].
Завдяки соціальній спрямованості розвиток підприємництва сприяє створенню нових робочих
місць, формується конкурентне ринкове середовище, створюються умови для самореалізації
особистості, досягається соціальний прогрес. Зокрема в країнах з ринковою економікою підприємства
середнього та малого бізнесу відіграють велику роль в стимулюванні технологічних інновацій,
створюючи їх у 22,5 рази більше, ніж великі компанії. Дослідження стану підприємницької діяльності в
Україні показує, що сектор середнього і малого бізнесу потребує ефективної фінансової підтримки як
на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Визначено, що розвиток малого бізнесу
гальмують: недосконала законодавча база та недосконала державна політика щодо його
підтримування, високі податки, обмеження на окремі види діяльності, складність адміністративних
процедур, бюрократична система в отриманні ліцензій тощо [4, с. 87].
Досвід індустріально розвинутих країн з ринковою економікою тільки підтверджує те, що
підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві будь-якої країни та є необхідною
умовою досягнення економічного зростання, і Україна не є виключенням.
Для більш детального дослідження сучасного стану підприємництва в Україні проаналізуємо
динаміку зміни кількості суб’єктів підприємництва за період з 2010–2016 рр. (табл. 1), використавши
дані Державної служби статистики [5].
Таблиця 1
Динаміка кількості суб’єктів господарювання з розподілом по їх розмірах у 2010–2016 рр.
Суб’єкти підприємництва
Роки

у тому числі

Усього

велике

середнє

мале

2010

586

21338

2162004

2183928

2011

659

21059

1679902

1701620

2012

698

20550

1578879

1600127

2013

659

19210

1702201

1722070

2014

497

16618

1915046

1932161

2015

423

15510

1958385

1974318

2016

383

15113

1850034

1865530

2016/2010, +/-

-203

-6225

-311970

-318398

-14,4

-14,6

-34,6
-29,2
2016/2010, %
Джерело: складено авторами на основі даних [5]

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що за 20102012 рр. відбувається зростання
кількості великих підприємств, а в 20132016рр. тенденція змінюється на протилежну. Щодо
середніх підприємств, то їх кількість зменшується протягом всього досліджуваного періоду. За
20102012 рр. малих підприємств стає менше, але вже за період 20132015 рр. тенденція
змінюється, відбувається збільшення кількості малих підприємств. Але з 2016 року знов
спостерігається зменшення малих підприємств. В цілому по Україні за період 2010–2016 рр.
кількість суб’єктів господарювання скоротилася на 14,6%.
Що стосується міжнародного іміджу країни та її місця в міжнародному бізнес-середовищі, то
для порівняння використаємо рейтинг Всесвітнього Банку (щорічні доповіді «Doing Business») (табл.
2).
За даними табл. 2 можна зробити висновок, що за 20072017 рр. в Україні відбуваються
позитивні зрушення щодо складності ведення бізнесу, хоча позиції часом дуже мінливі. За
20162017 рр. спостерігається негативна тенденція за такими сферами, як: «банкрутство»,
«реєстрація власності», «отримання кредиту», «зовнішня торгівля». За висновками Світового банку,
це пояснюється недосконалістю реформ, які проводились в Україні в умовах становлення ринкової
економіки.
Розвиток підприємництва можливий тільки за умови усвідомлення того, що головним його
ресурсом є людський капітал. Людський капітал представляє собою запас природних здібностей та
придбаних (підприємницьких) навичок за рахунок інвестицій в освіту, науку, зміцнення здоров’я,
виховання, мобільність, культуру і мистецтво, інші складові, які використовує людина в процесі своєї
діяльності для створення нової продукції, послуг тощо [7].
Дослідження показують, що в умовах посилення глобалізаційних процесів за рахунок
успішного функціонування підприємницького сектора розвинені країни світу володіють основною
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часткою світового людського капіталу, частка якого в їх національному багатстві займає значне
місце.
Таблиця 2
Позиція України у рейтингу «Ведення бізнесу» у 2007–2017 рр.
Показники
Складність ведення бізнесу,
загальна оцінка
за субіндексами:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

128

139

145

147

149

152

140

112

96

83

80

започаткування бізнесу

101

109

128

136

118

116

50

69

76

30

20

реєстрація власності

133

138

140

160

165

168

158

88

59

61

63

сплата податків
підключення до
електропостачання
виконання зобов’язань за
контрактом
банкрутство

174

177

180

181

181

183

168

157

108

107

84

-

-

-

-

169

170

170

182

185

137

130

26

46

48

43

44

44

45

44

43

98

81

139

140

143

145

158

158

157

141

142

141

150

отримання кредиту

65

68

28

30

21

23

24

14

17

19

20

зовнішня торгівля
106
120
121
139
дозвільна система у
107
174
179
181
будівництві
захист прав інвесторів
142
141
142
108
Джерело: складено авторами на основі даних [6]

136

144

148

153

154

109

115

182

182

186

68

70

140

140

108

114

127

107

109

88

70

Важливою рушійною силою підприємництва є ділова творчість людини. В умовах
інноваційної економіки використання підприємницьких здібносте й в бізнесі та управлінні стає
особливим видом людського капіталу. Найбільшу роль людський капітал набуває у формі
використання підприємницьких здібностей в бізнесі та управлінні. Потенціал підприємливості є
необхідною умовою для досягнення високого рівня конкурентоспроможності національної
економіки. Це означає, що саме підприємницькі здібності є запорукою прийняття успішних
економічних рішень для будь-якого виду господарської діяльності. Якщо розглядати
«підприємницькі здібності» як фактор виробництва, то при такому підході стає зрозуміло, що
підприємницькі здібності дозволяють здійснити економічне зростання на основі залучення більш
кваліфікованого та якісного людського капіталу, удосконалених технологій, використання нових
матеріалів тощо. Все це свідчить про зростання потреби в підприємницьких здібностях як чинника
виробництва в умовах розвитку ринкової економіки. Їх формування у людини є основою
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та розвитку підприємництва взагалі.
Формування підприємницьких здібностей залежить від багатьох факторів: рівня та якості
освіти; використання в навчанні інноваційних освітніх методик і технологій; кваліфікації та
професійних якостей викладачів; наявності знань, необхідних для виконання професійних
обов’язків; рівень корпоративної культури як освітнього закладу, так і підприємницької структури;
природних здібностей, потреб людини тощо.
Це вказує на необхідність інвестування у людський капітал, основними напрямами яких є:
освiта, професiйний розвиток та підвищення кваліфікації, iнноваційна та творча діяльність,
охорона здоров’я, мобiльність, мотивація до самореалізації та розвитку особистості.
Перевагами інвестування в розвиток людського капіталу є й те, що підприємство,
здійснюючи інвестиції у підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників та охорону їх здоров’я, в
перспективі отримає економічний ефект у вигляді приросту продуктивності праці високої якості,
що у результаті дозволить підвищити рівень фінансово-економічних результатів діяльності
підприємства [8].
Всі розвинуті країни вкладають значні інвестиції в людський розвиток. Оскільки Україна
перебуває на шляху розвитку ринкової економіки, то вона також здійснює видатки на
фінансування даної сфери. Розглянемо видатки з державного бюджету на людський розвиток за
20062016 рр. (табл. 3).

175

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

Таблиця 3
Видатки з Державного бюджету України на людський розвиток за 2006-2016 рр.
Духовний та
фізичний
розвиток
млрд грн
%

Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
млрд грн
%

Рік

Всього видатків
зведеного
бюджету,
млрд грн

млрд грн

%

млрд грн

%

2006

175,5

33,8

19,3

19,7

11,2

4,3

2,5

41,5

23,6

2007

227,6

44,3

19,5

26,7

11,7

5,7

2,5

48,6

21,4

2008

312,0

61,0

19,6

33,6

10,8

7,9

2,5

74,1

23,8

2009

307,4

66,8

21,7

36,6

11,9

8,3

2,7

78,8

25,6

2010

377,8

79,8

21,1

44,7

11,8

11,5

3,0

104,5

27,7

2011

416,8

86,2

20,7

48,9

11,7

10,8

2,6

105,4

25,3

2012

492,5

101,6

20,6

58,5

11,9

13,6

2,8

125,3

25,4

2013

505,8

105,5

20,9

61,6

12,2

13,7

2,7

145,1

28,7

2014

523,1

100,1

19,1

57,2

10,9

13,9

2,6

138,0

26,4

2015

679,8

114,2

16,8

71,0

10,4

16,2

2,4

176,3

25,9

9,0

16,9

2,0

258,3

30,9

Освіта

Охорона здоров’я

2016
835,8
129,4
15,5
75,5
Джерело: розроблено авторами на основі даних [9; 10]

Проаналізуємо динаміку
20062016 рр. (рис. 1).

видатків

з

Державного

бюджету

на

людський

розвиток

Рис. 1. Динаміка видатків з Державного бюджету України на людський розвиток
за 2006-2016 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі даних [9; 10]
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За 20062016 рр. видатки на духовний та фізичний розвиток мають тенденцію до збільшення. В
той час як видатки на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист і забезпечення зростають лише
до 2013 року. В 2014 році сума видатків зменшується, але вже в наступних роках спостерігається
підвищення видатків на дані статті.
Проаналізуємо структуру видатків з Державного бюджету на людський розвиток за
20062016 рр. (рис. 2).

Рис. 2. Структура видатків з державного бюджету на людський розвиток за 2006–2016 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі даних [9; 10]

Протягом досліджуваного періоду спостерігаються незначні зміни в структурі видатків бюджету.
Співвідношення між статтями видатків залишається майже незмінним. Найбільшу питому частку
займають видатки на освіту та соціальний захист і соціальне забезпечення. Найменшу питому вагу
мають видатки на духовний та соціальний розвиток (від 2% до 3% Державного бюджету).
В сучасних умовах розвитку економіки України значну шкоду стану підприємництва завдає
нестабільність політичного середовища. Найбільш чутливими до впливу дестабілізаційних зовнішніх
факторів є мале та середнє підприємництво. Така ситуація відображається в скороченні обсягу
виробництва та кількості суб’єктів господарювання приватного сектору, зменшенні прибутку,
підвищенні рівня безробіття тощо. Це свідчить про те, що сектор малого та середнього бізнесу
потребує значної фінансової підтримки з боку держави. Наразі головними факторами, які гальмують
розвиток підприємництва, є: недосконала та суперечлива законодавча база в аспекті захисту та
розвитку підприємництва, несприятлива податкова політика, складність організаційно-правового
започаткування бізнесу та отримання кредитів, залучення іноземних інвестицій, недостатність
професійних знань й досвіду для започаткування й ведення бізнесу тощо [4, с. 87].
Оскільки Україна зараз тільки перебуває на шляху до становлення вільної підприємницької
діяльності, тому у результаті недорозвиненого підприємницького сектору економіка не в змозі
забезпечити відповідне працевлаштування фахівців та достойну заробітну плату. Переважна частина
високоосвічених українських спеціалістів виїжджає до розвинених країн у пошуках кращої оплати
праці. На сьогодні для України є актуальним питання явища «відпливу умів», вона стає активним
учасником процесів міжнародної інтелектуальної міграції і є експортером високоосвічених та
висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку інтелектуальної праці. Водночас еміграція
високоосвічених та висококваліфікованих працівників стримує науково-технічний і соціальноекономічний розвиток країни, створює загрози національній безпеці [11, с. 17].
Нажаль, сьогодні в нашій державі ми спостерігаємо слабко розвинену інфраструктуру підтримки
розвитку підприємництва. Тому запорукою успішного його розвитку є всебічна й стабільна підтримка з
боку держави. Саме допомога держави в складних економічних умовах щодо розвитку підприємництва
сприятиме покращенню економічної ситуації в країні та підвищенню конкурентоспроможності держави.
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На нашу думку, з боку держави необхідне прийняття комплексу ефективних заходів, які могли б
сприяти розвитку підприємництва, реально підвищити його внесок у забезпечення високої
ефективності функціонування вітчизняної економіки та формування темпів економічного зростання на
основі максимального використання приватної ініціативи, а саме:
 удосконалення та спрощення нормативно-правової бази щодо створення та функціонування
бізнесових структур, використовуючи зарубіжний досвід;
 створення дієвих центрів щодо надання суб’єктам господарювання інформаційної, фінансової,
матеріально-технічної, науково-технологічної, маркетингової, консультативної, освітньої підтримки;
 впровадження пільгового кредитування та пільгового оподаткування (за прогресивною
шкалою) для новостворених підприємницьких структур на певний період, створюючи державнокомерційні фонди тощо.
Отже, стабільна й всебічна державна підтримка розвитку підприємництва створює сприятливі
умови для формування та розвитку інноваційного людського капіталу, який є головним ресурсом
розвитку економіки. Підвищення конкурентоспроможності сучасних підприємств можливо лише за
рахунок нарощування обсягів інвестування в людський капітал, що сприятиме зростанню
продуктивності праці, творчості та креативному підходу працівників до праці, підвищенню професійної
майстерності. Тому доцільно вжити наступних заходів в напряму підвищення якості людського
капіталу як головного фактору розвитку підприємництва в умовах економіки знань:
 надання державою пільг і субсидій підприємствам, які вкладають кошти в навчання своїх
працівників та їх розвиток;
 підприємцям створювати та впроваджувати нові мотиваційні програми для саморозвитку та
самовдосконалення людського капіталу підприємства;
 збільшувати обсяги інвестицій в професійне навчання, підвищення кваліфікації та розвиток
персоналу, що в майбутньому принесе користь і прибутки не тільки підприємству, але й особистості;
 підприємцям використовувати з врахуванням зарубіжного досвіду нові нетрадиційні підходи до
оплати праці (наприклад, за знання і компетентність) в напрямку підсилення стимулювання людського
капіталу до постійного накопичення знань, досвіду, підвищення рівня професіоналізму протягом
всього життя;
 здійснювати активну співпрацю роботодавцям з навчальними закладами у сфері підготовки
кадрів та надання інформації щодо надлишку та дефіциту спеціалістів в кожній із сфер
підприємницької діяльності, що дозволить скоротити обсяг інвестицій на повторне навчання
людського капіталу при прийнятті на роботу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, одним з головних стратегічних факторів
розвитку інвестиційно-інноваційної моделі національної економіки є створення сприятливих умов для
підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва неможливий без усвідомлення того, що
ключовим його ресурсом є людський капітал. З боку держави необхідне прийняття комплексу заходів,
які могли б забезпечити розвиток підприємництва, реально підвищити його внесок у формування
темпів та високої ефективності функціонування економіки на основі максимального використання
інноваційного потенціалу людського капіталу. Людський капітал представляє собою зростаючу
сукупність інвестицій в освіту, науку, охорону здоров’я, мобільність, виховання, культуру і мистецтво
та інші складові. Ефективне використання у виробництві знань, творчих та інноваційних здібностей
людського капіталу є головним фактором підвищення конкурентоспроможності підприємств й
національної економіки в цілому.
На сьогодні розвинені країни світу володіють основною часткою світового людського капіталу за
рахунок розвинутого підприємництва. Причому ця складова займає значну частку в їх національному
багатстві, до чого треба прагнути й Україні.
Перспективами подальших розробок у даному напрямі є дослідження підвищення
підприємницької культури та активізація діяльності підприємницьких структур з закладами освіти і
науки.
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Шахно А.Ю., Короленко О.Б., Лашкун Г.А. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Мета. Визначення ролі підприємництва у підвищенні якості людського капіталу та конкурентоспроможності
національної економіки, розробка комплексу заходів щодо забезпечення умов ефективного розвитку
підприємництва в Україні.
Методика дослідження. В процесі дослідження для досягнення поставленої мети в даній статті
використано наступні методи: методи теоретичного узагальнення – при розгляді наукових джерел з питань
сучасних проблем і тенденцій розвитку підприємництва та його ролі як важливого фактору підвищення якості
людського капіталу; методи аналізу та синтезу  для деталізації об’єкта дослідження; табличний  для наочного
порівняння кількості суб’єктів господарювання з розподілом по їх розмірах; метод порівняння  для визначення
динаміки обсягів інвестицій держави в розвиток людського капіталу (на освіту, охорону здоров’я, духовний та
фізичний розвиток); абстрактно-логічний – для формування висновків та пропозицій.
Результати. Визначено основні проблеми та перешкоди, що існують на шляху розвитку підприємництва в
Україні. Обґрунтовано вплив підприємництва на формування людського капіталу (на мікрорівні). Визначено
структуру видатків з Державного бюджету на формування та розвиток людського капіталу, проаналізовано
динаміку кількості суб’єктів господарювання з розподілом по їх розмірах та визначено місце України за рейтингом
Всесвітнього банку в аспекті «Ведення бізнесу». Визначено роль підприємництва в підвищенні якості людського
капіталу як головного фактору розвитку підприємництва в умовах економіки знань та запропоновано комплекс
заходів, які могли б сприяти розвитку підприємництва, реально підвищити його внесок у забезпечення високої
ефективності функціонування вітчизняної економіки та формування темпів економічного зростання.
Наукова новизна. Одержали подальший розвиток пропозиції щодо вирішення окремих проблем розвитку
підприємництва та його впливу на підвищення якості людського капіталу України в умовах посилення
глобалізаційних процесів.
Практична значущість. Отримані результати дослідження, які виражені у висновках та пропозиціях,
спрямовані на виявлення актуальних проблем, які виникають у діяльності підприємницьких структур і впливають
на процес розвитку людського капіталу та підвищення його якості, що є неодмінною умовою підвищення
конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації світу.
Ключові
слова:
підприємництво,
держава,
людський
капітал,
державне
регулювання,
конкурентоспроможність економіки.
Shakhno A.Yu., Korolenko A.B., Lashun H.A. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AS AN
IMPORTANT FACTOR FOR INCREASING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL
Purpose. The aim of the article is determining the role of entrepreneurship in improving the quality of human
capital and the competitiveness of the national economy, developing a set of measures to ensure conditions for the
effective development of entrepreneurship in Ukraine.
Methodology of research. The following methods are used in the process of research to achieve the goal in this
article: the methods of theoretical generalization – when considering scientific sources on contemporary issues and
trends of entrepreneurship development and its role as an important factor in improving the quality of human capital;
state’s
investment in human capital development (education, health care, spiritual and physical development); abstract and
logical  to formulate conclusions and suggestions.
Findings. The main problems and obstacles existing on the way of development of entrepreneurship in Ukraine
are determined. The influence of entrepreneurship on the formation of human capital (at the micro level) is substantiated.
The structure of expenditures from the State Budget for the formation and development of human capital is determined,
the dynamics of the number of subjects of management with the distribution by their size is analyzed and the place of
Ukraine according to the rating of the World Bank in the aspect of “Doing Business” is determined.
The role of entrepreneurship in improving the quality of human capital as the main factor in the development of
entrepreneurship in the knowledge economy and the range of measures that could contribute to the development of
entrepreneurship, can really increase its contribution to ensuring high efficiency of functioning of the domestic economy
and the formation of economic growth.
Originality. The proposals on solving individual problems of entrepreneurship development and its influence on
the improvement of the quality of human capital of Ukraine in the conditions of strengthening of globalization processes
of is received further development.
Practical value. The obtained results of the research, which are expressed in the conclusions and proposals
aimed at identifying the actual problems that arise in the activities of business structures and affect the process of human
capital development and increase its quality, is an indispensable condition for increasing the competitiveness of the
national economy in the conditions of globalization of the world.
Key words: entrepreneurship, state, human capital, state regulation, competitiveness of economy.
Шахно А.Ю., Короленко О.Б., Лашкун А.А. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Цель. Определение роли предпринимательства в повышении качества человеческого капитала и
конкурентоспособности национальной экономики, разработка комплекса мероприятий по обеспечению условий
эффективного развития предпринимательства в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования для достижения поставленной цели в данной статье
использованы следующие методы: методы теоретического обобщения  при рассмотрении научных источников
по вопросам современных проблем и тенденций развития предпринимательства и его роли как важного фактора
повышения качества человеческого капитала; методы анализа и синтеза  для детализации объекта
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исследования; табличный  для наглядного сравнения количества субъектов хозяйствования с распределением
по их размерам; метод сравнения  для определения динамики объемов инвестиций государства в развитие
человеческого капитала (на образование, здравоохранение, духовное и физическое развитие); абстрактнологический  для формирования выводов и предложений.
Результаты. Определены основные проблемы и препятствия, существующие на пути развития
предпринимательства в Украине. Обосновано влияние предпринимательства на формирование человеческого
капитала (на микроуровне). Определена структура расходов из Государственного бюджета на формирование и
развитие человеческого капитала, проанализирована динамика количества субъектов хозяйствования с
распределением по их размерам и определены место Украины по рейтингу Всемирного банка в аспекте
«Ведение бизнеса». Определена роль предпринимательства в повышении качества человеческого капитала как
главного фактора развития предпринимательства в условиях экономики знаний и предложен комплекс мер,
которые могли бы способствовать развитию предпринимательства, реально повысить его вклад в обеспечение
высокой эффективности функционирования отечественной экономики и формирования темпов экономического
роста.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие предложения по решению отдельных проблем
развития предпринимательства и его влияния на повышение качества человеческого капитала Украины в
условиях усиления глобализационных процессов.
Ключевые слова: предпринимательство, государство, человеческий капитал, государственное
регулирование, конкурентоспособность экономики.
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РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК МАРКЕТИНГОВА
КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Постановка проблеми. Сучасне суспільство тісно пов’язує своє життя з мережею Інтернет
через електронні пристрої. Всесвітня павутина надає доступ до численних інформаційних ресурсів і
послуг, пропонує широкі можливості для спілкування, підтримує електронну комерцію для здійснення
фінансових та торгових транзакцій. Зміни ринкового середовища під впливом Інтернету потребують
розроблення механізму адаптації підприємства до нових умов, що знайшли своє відображення у
цифровому маркетингу. Основною відмінністю цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу є
взаємодія з цільовими аудиторіями через мобільні пристрої, інтерактивні екрани, цифрове
телебачення. До нових напрямків електронної комерції відносять використання технології доповненої
реальності, котра дозволяє візуалізувати товари перед покупкою, примірюючи майбутній гардероб,
косметику чи меблі у будинок через смартфон. Сьогодні кожне підприємство, яке здійснює свою
діяльність на вітчизняному чи зарубіжному ринку, має власний веб-сайт чи сторінку у соціальних
медіа. Оскільки 52% українців мають доступ до Інтернету, в якому стежать за новинами, здійснюють
купівлі, обмінюються думками з користувачами та спілкуються з друзями, то маркетологи отримали
можливість наблизитись до покупця настільки, щоб кожному робити унікальну пропозицію. Онлайнмаркетологи щодня вирішують питання, пов’язані із інструментами Facebook, Instagram та інших
медіа, які допомагають укріпити широкі і глибокі асоціації в пам’яті споживачів, зробити бренд
успішним, впізнаваним та бажаним. Потрібно можливості маркетингових комунікацій через соціальні
мережі використовувати професійно, щоб сприяти більшому ознайомленню з підприємством,
брендом, товаром чи послугою потенційних споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількість наукових досліджень, пов’язаних з
питаннями маркетингової діяльності в мережі Інтернет, зокрема, в соціальних мережах, невпинно
збільшується. Основні положення цифрового маркетингу як ключової тенденції розвитку маркетингу в
умовах інформатизації суспільства висвітленою в монографії М. Окландера зі співавторами [1]. Нові
можливості здійснення маркетингових заходів у мережевих спільнотах досліджено З. Андрушкевич [2];
використання опцій соціальних медіа для досягнення стратегічних цілей сучасного підприємства в
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умовах інформаційного оновлення визначено О. Смолянюком [3]. Сутність соціального медіа
маркетингу, його роль та функції як складової маркетингової стратегії підприємства розкрито у
публікації О. Грищенко [4]. Інші науковці та практики конкретизували та поглибили теоретичні
розробки, доповнили їх практичними рекомендаціями та визначили цифрові методи обробки та
використання інформації джерелом підвищення ефективності маркетингової діяльності. Водночас
актуальними залишаються питання визначення основних рис інтернет-аудиторії України, яка
змінюється з кожним роком, а також висвітлення переваг та недоліків методів цифрового маркетингу в
практичній діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі соціальних мереж як інструмента
маркетингових комунікацій підприємства, здійснення аналізу цілей використання реклами в соціальних
медіа для сучасного бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтернет-аудиторія України є динамічною, про що
свідчить безперервне зростання користувачів всесвітньої павутини: починаючи з 2004 року відсоток
користувачів збільшився з 12% до 64%. Важливо зазначити, що за підсумками досліджень Інтернет
Асоціації України, вперше відбулося помітне зниження числа регулярних користувачів – з 21,6 млн до
21,0 млн за друге півріччя 2017 року [5]. При збереженні проникнення інтернет-аудиторії віком старше
15 років на рівні 64,04% (на початок другого півріччя 2017 року – 64,84%), такий спад пояснюється
зменшенням загального числа постійних мешканців України, що в основному пов’язаний із міграцією
за кордон.
Українці використовують мережу найактивніше віком від 30 до 44 років (36%) і від 15 до 29 років
(35%). Кількість користувачів, старших 65 років, становить 4%. Частка молодої аудиторії серед
Інтернет-користувачів смартфонів значно вища, ніж на персональному комп’ютері, в той же час
відвідувачі старші 50 років віддають перевагу Інтернету на ПК і ноутбуках.
Використання цифрового маркетингу в практичній діяльності допомагає суб’єктам
господарювання в сегменті B2B (Business to business) розширювати діяльність на внутрішніх ринках й
завойовувати позиції на міжнародних. Згідно з показниками маркетингової звітності компанії Infomir
(основною спеціалізацією якої є повний цикл створення обладнання для надання послуг цифрового
телебачення IPTV і технологія OTT  надання відеопослуг через Інтернет), визначимо найбільш
ефективні методи цифрового маркетингу [6, с. 52]:
 більшість клієнтів потрапляє через офіційний веб-сайт;
 відвідувачі переходять на сайт переважно завдяки PPC (контекстній рекламі) й інструментам
SEO (пошуковій оптимізації);
 особлива увага приділяється соціальним мережам, де найбільшу роль відіграє Facebook, в той
час як Twitter і Linkedin виконують скоріше іміджеву та інформаційну функції;
 CRM (система управління взаємовідносинами з клієнтами), програму яка автоматично формує
карту з отриманих даних про клієнта, такі як ім’я, назва компанії, email, телефон, регіон мешкання;
 email-маркетинг використовується як інструмент для вторинного контакту з клієнтами,
повідомляючи новини і події, актуальні для їх регіону й на зручній мові.
За даними маркетингових досліджень Kantar TNS, визначено рейтинг популярних сайтів в
Україні. Перші позиції у 20172018 рр. займають Google.com, відеохостинг YouTube.com. Введення в
дію з 28 квітня 2017 року указу Президента України «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» змусило мобільних операторів та Інтернетпровайдерів обмежити доступ до низки російських сайтів. Натомість місця у п’ятірці лідерів зайняли
онлайн-біржа OLX.ua та Privatbank.ua (рис. 1). Найбільш популярними соціальними мережами станом
на березень 2018 року є Facebook (охоплення 67,98%), Вконтакті (30,91%), Instagram (24,49%.), Twitter
(8%), Однокласники (5%.) та Linkedin (3%.)
Соціальні мережі – сайти з великою кількістю користувачів, які є одними з найактуальніших
каналів взаємодії з кінцевим споживачем. За форматом можна виділити типи соціальних медіа для
спілкування (Facebook, Google Plus, Linkedin), для обміну медіа-контентом (Instagram, YouTube,
Snapchat), для відгуків і оглядів (Foursquare, Uber, TripAdvisor), для колективних обговорень
(спільноти, форуми) [1, с. 76]. Задоволення потреб конкретної людини через адресний вплив на
користувачів є метою соціального медіа-маркетингу (SMM). Щоб ефективно використовувати
можливості соціальних мереж, необхідно подолати труднощі налагодження зв’язків з цільовою
аудиторією. Потенціал розкриватиметься завдяки правильно підібраному контенту і ефективних
рекламних кампаніях, в основі яких параметри статі, віку, мови, місця розташування й інтересів
користувачів.
Існують такі основні цілі маркетингових комунікацій через соціальні мережі для сучасного
бізнесу:
 поширення бренду і формування до нього лояльності;
 залучення нових клієнтів та контакт з цільовою аудиторією;
 додаткове джерело трафіку на офіційний веб-сайт;
 використання онлайн-спільнот як ефективного каналу продажів.
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Рис. 1. Динаміка рейтингу сайтів за охопленням в Україні
Джерело: сформовано авторами на основі [7]

Кожен з користувачів мережі Інтернет у сучасному суспільстві в середньому витрачає на
відвідування персональних сторінок у соціальних мережах близько 2 годин на день. Протягом усього
цього часу користувач знаходиться в зоні інформаційного впливу, тому таку можливість почали
використовувати для просування брендів, товарів або послуг. Таким чином, методи і прийоми реклами
в соціальних мережах мають потужний потенціал (рис. 2).

Рис. 2. Прийоми і методи реклами в соціальних мережах
Джерело: сформовано авторами на основі [1]

Створення сторінки в популярних соціальних мережах допомагає знайти цільову аудиторію,
запросити її в групу і ненав’язливо рекламувати товари чи послуги. Активна діяльність споживачів на
сторінці у вигляді коментарів, відгуків, рекомендацій дає можливість взаємодіяти один з одним,
відповідати на питання. Важливо не залишатися байдужими, встановлювати зі споживачем зворотний
зв’язок, намагатися виправити виниклі проблеми та реалізувати побажання, адже позитивний чи
негативний споживацький відгук може бути каталізатором дій іншого користувача. Правильно
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підібрана стратегія просування в соціальних мережах, особливо з використанням якісних фото і відеоконтенту, інтерактивне залучення покупців, сприяють підвищенню пізнаванності бренду, формуванню
лояльності клієнтів.
Контентна реклама відповідає інтересам споживача, виглядає найменшою мірою нав’язливою,
що дозволяє більш спрямовано робити покази. У пошуковій системі Google AdWords оголошення
з’являється відповідно до ключових слів користувача, а оплата за рекламу здійснюється лише у
випадку переходу на сайт.
Однією з послуг контентної реклами є ретаргетинг, що дозволяє показувати рекламу
відвідувачам сайту, які не здійснили на сторінці бажаних дій. В Facebook існує кабінет Ads Manager з
різноманітними інструментами для створення рекламних кампаній. Для користування ретаргетингом
необхідно встановити піксель відстеження Facebook на сайті, створити цільову аудиторію (всі
відвідувачі сайту; відвідувачі визначених сторінок; відвідувачі у визначений час) і налаштувати на неї
рекламу. Контентна реклама найбільш дієва при просуванні нових проектів, оскільки забезпечує
швидкий результат та виступає додатковим джерелом трафіку на веб-сайт.
Рекламні публікації в популярних спільнотах вважаються найефективнішими, коли тематика
публічних сторінок безпосередньо пов’язана з товаром. Безкоштовно розміщувати рекламу можна на
індивідуальних умовах, тоді як платні публікації схожі із традиційними рекламними оголошеннями у
друкованих засобах масової інформації.
Найбільш популярна прихована реклама в соціальних мережах, у якій інформація представлена
у вигляді звичайного повідомлення, зображення і супроводжується текстами, що викликають довіру.
Останнім часом маркетинг впливу активно впроваджують в мережі Instagram через довірчі стосунки
між споживачами і мікровпливовими блогерами. Взаємодія особливо вигідна у сегменті B2С (Business
to consumers), коли необхідно поширити товари і послуги масового попиту (одяг, аксесуари, магазини,
ресторани, тренінги), придбання чи вибір яких часто є імпульсивними. Блогери середньої популярності
з кількістю підписників у 2030 тис. дозволяють завойовувати товарні ніші в тому випадку, коли пости з
посиланням на бренд, товар або послугу є продуманими і взаємопов’язаними з головною ідеєю
профілю. Користувачі більш прихильні до таких публікацій, оскільки вони добре пристосовуються до
змінних обставин, новин і обговорення: 78% користувачів соціальних медіа довіряють рекомендаціям
від інших учасників їх мережі, а пряму рекламу сприймають лише на 14%.
Завдяки тому, що багато особистих даних стають доступними в мережі Інтернет через соціальні
мережі, то ці ресурси активно використовуються для ринкових досліджень, встановлення і розвитку
взаємовідносин з необхідною цільовою аудиторією, оцінки громадської думки [8]. Основними
перевагами використання різноманітних систем моніторингу й аналізу соціальних медіа можна
назвати:
 застосування сучасних технологій Big Data, котра за декілька годин збирає необхідні дані;
 менша вартість дослідження порівняно з традиційними методами збору первинної інформації;
 отримання більш щирих і емоційних відомостей від користувачів, які не завжди готові вільно
ділитися думками стосовно «незручних» питань з кореспондентом.
Однак, існують певні обмеження, котрі не дозволяють аналізу соціальних медіа викорінити
традиційні маркетингові дослідження. По-перше, не всі споживачі користуються соціальними
мережами чи мають сторінку, тому результати дослідження, котрі не врахували відмінності смаків,
поглядів, приналежність до різних демографічних груп порівняно з активними користувачами Інтернетмережі, не будуть достовірними. По-друге, позитивний досвід досліджень соціальних медіа ще
достатньо новий і знаходиться у стадії розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні знизилася ефективність традиційних
маркетингових комунікацій на ринку, що пов’язане з надмірною пропозицією товарів і вимагає
застосування цифрових маркетингових комунікацій. Просування продукту підприємства здійснюється
через нарощування посилальної бази, оптимізацію веб-сайту у пошукових системах та застосування
інтернет-реклами. Саме вона спонукає формуванню позитивного образу бренду, товару, послуги і
спрямована на залучення цільової аудиторії. Підвищуючи активність в соціальних медіа,
відслідковування відвідувачів та використання ретаргетингу сприяють зацікавленню клієнта в
продукції та підштовхують до її придбання. Публікація реклами в популярних спільнотах, а також
залучення до співпраці лідерів думок – блогерів, допомагає зайняти певну товарну нішу й лідерські
позиції. Соціальні мережі дозволяють отримувати персоналізовані дані, які можна використовувати
для складання портрету цільової аудиторії, проведення маркетингових онлайн-досліджень,
пришвидшення продажів за допомогою облікових засобів. Таким чином, реклама в соціальних
мережах як засіб маркетингових комунікацій сприяє досягненню головних цілей підприємства, котрі
полягають у отриманні прибутку від діяльності, а також формуванню позитивного іміджу в очах
клієнта, що є передумовою довірливих відносин зі споживачами.
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Андрушкевич З.М., Галюк Я.Д. РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК МАРКЕТИНГОВА
КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мета. Визначення ролі соціальних мереж як інструмента маркетингових комунікацій підприємства,
здійснення аналізу цілей використання реклами в соціальних медіа для сучасного бізнесу.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, які
дозволили дослідити ринкову ситуацію, зокрема: статистико-економічний – для дослідження сучасного стану
розвитку інтернет-аудиторії України; порівняльний і графічний – для зіставлення статистичних даних у різні часові
періоди з метою виявлення та наочного відображення причинно-наслідкових зв’язків; аналіз – при відтворенні
зв’язків між прийомами і методами реклами в соціальних мережах тощо.
Результати. Досліджено інтернет-аудиторію України за обсягом користувачів та їх віковою категорією на
основі статистичних даних. Визначено рейтинг популярних веб-сайтів та відстежено пристрої, за допомогою яких
найчастіше отримують доступ до Всесвітньої мережі. Охарактеризовано основні прийоми і методи реклами
цифрового маркетингу. Підкреслено, що комунікація з цільовою аудиторією найкраще здійснюється через
створення офіційної сторінки у соціальній мережі, публікації у популярних спільнотах, просування через
вбудовану рекламну систему, приховану та контентну реклама. Описано застосування ретаргетингу за
допомогою різноманітних інструментів Facebook. Наведено приклади маркетингу впливу в мережі Instagram та
визначено роль блогерів під час реалізації товарів і послуг масового попиту у сегменті B2С. Зазначено основні
переваги та недоліки використання різноманітних систем моніторингу й аналізу соціальних медіа з метою
проведення ринкових досліджень.
Наукова новизна. Уточнено основні цілі маркетингових комунікацій з потенційними споживачами через

185

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
соціальні мережі. Виявлено потенціал соціальних мереж для здійснення індивідуалізованих пропозицій
користувачам у зоні інформаційного впливу задля задоволення потреб конкретної людини.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для ефективної комунікації з
цільовою аудиторією підприємством при завоюванні позицій на внутрішньому та міжнародному ринках. Прийоми і
методи реклами цифрового маркетингу у соціальних медіа необхідні для встановлення довірливих відносин зі
споживачами з метою підвищення іміджу бренду та отримання прибутку підприємством.
Ключові слова: цифровий маркетинг, інтернет-аудиторія, соціальні мережі, контентна реклама.
Andrushkevuch Z.M., Haliuk Ya.D. ADVERTISING IN SOCIAL NETWORKS AS A MARKETING
COMMUNICATION OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Purpose. The aim of the article is determining the role of social networks as an instrument of marketing
communications of the enterprise, analysis of the purposes of advertising in social media for modern business.
Methodology of research. General scientific and special methods are used in the course of the research which
allowed to study the market situation, in particular: statistical and economic – to study the current state of development of
the Internet audience of Ukraine; comparative and graphic – for comparing statistics in different time periods in order to
identify and visualize causal relationships; analysis – when recreating the connections between techniques and methods
of advertising in social networks, etc.
Findings. The Internet audience of Ukraine by volume of users and their age category on the basis of statistical
data is explored. The ranking of popular websites has been determined and the devices most often accessed by the
World Wide Web are tracked. The basic techniques and methods of advertising of digital marketing are described. It is
emphasized that communication with the target audience is best done through the creation of an official page in the
social network, publications in popular communities, promotion through the built-in advertising system, hidden and
content advertising.
The use of retrieval using a variety of Facebook tools is described. Examples of marketing impact on the
Instagram network are presented and the role of bloggers in the implementation of bulk goods and services in the B2C
segment is identified. The main advantages and disadvantages of using various systems of monitoring and analysis of
social media for market research purposes are outlined.
Originality. The main goals of marketing communications with potential consumers through social networks are
specified. The potential of social networks for the realization of individualized offers to users in the zone of information
influence in order to meet the needs of a particular person is revealed.
Practical value. The results of the study can be proposed for effective communication with the target audience of
the enterprise in gaining positions in the domestic and international markets. Tricks and methods of advertising digital
marketing in social media are needed to establish trusting relationships with consumers in order to enhance brand image
and profit enterprise.
Key words: digital marketing, internet audience, social networks, content advertising.
Андрушкевич З.М., Галюк Я.Д. РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ
КОММУНИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель. Определение роли социальных сетей как инструмента маркетинговых коммуникаций предприятия,
осуществления анализа целей использования рекламы в социальных медиа для современного бизнеса.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы,
которые позволили исследовать рыночную ситуацию, в частности: статистико-экономический  для
исследования современного состояния развития интернет-аудитории Украины; сравнительный и графический 
для сопоставления статистических данных в разные временные периоды с целью выявления и наглядного
отображения причинно-следственных связей; анализ  при воспроизведении связей между приемами и
методами рекламы в социальных сетях, тому подобное.
Результаты. Исследована интернет-аудитория Украины по объему пользователей и их возрастной
категории на основе статистических данных. Определен рейтинг популярных веб-сайтов и отслежены
устройства, с помощью которых чаще всего получают доступ к Всемирной сети. Охарактеризованы основные
приемы и методы рекламы цифрового маркетинга. Подчеркнуто, что коммуникация с целевой аудиторией лучше
осуществляется через создание официальной страницы в социальной сети, публикации в популярных
сообществах, продвижение через встроенную рекламную систему, скрытую и контентную реклама. Описано
применение ретаргетинга с помощью различных инструментов Facebook. Приведены примеры маркетинга
влияния в сети Instagram и определена роль блоггеров при реализации товаров и услуг массового спроса в
сегменте B2С. Указаны основные преимущества и недостатки использования различных систем мониторинга и
анализа социальных медиа с целью проведения рыночных исследований.
Научная новизна. Уточнены основные цели маркетинговых коммуникаций с потенциальными
потребителями через социальные сети. Обнаружен потенциал социальных сетей для осуществления
индивидуализированных предложений пользователям в зоне информационного воздействия для
удовлетворения потребностей конкретного человека.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для эффективной
коммуникации с целевой аудиторией предприятием при завоевании позиций на внутреннем и международном
рынках. Приемы и методы рекламы цифрового маркетинга в социальных медиа необходимые для установления
доверительных отношений с потребителями с целью повышения имиджа бренда и получения прибыли
предприятием.
Ключевые слова: цифровой маркетинг, интернет-аудитория, социальные сети, контентная реклама.
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Постановка проблеми. Забезпечення успішного функціонування суб’єктів господарювання
сьогодні об’єктивно потребує урахування сучасних тенденцій і закономірностей розвитку економіки, які
в найбільш загальному вигляді характеризуються як становлення економіки знань, інтелектуалізації
виробництва на базі якнайширшого впровадження і застосування інформаційних технологій.
Інформатизація економічної діяльності дозволяє в короткі терміни підвищити конкурентоздатність
підприємства, звести до мінімуму економічні ризики, оптимізувати процеси виробництва та реалізації
продукції. Наведене в повній мірі стосується оптових торговельних підприємств, основним
виробничим підрозділом яких є складське господарство. Відтак забезпечення впровадження,
становлення і розвитку сучасних інформаційних автоматизованих систем управління складським
господарством на підприємствах оптової торгівлі є необхідною умовою їх ефективного
функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на роль і значення успішного розв’язання
проблем створення інформаційних систем управління складським господарством в системі торгівлі,
наведеним питанням приділяється значна увага у закордонних та вітчизняних дослідженнях.
Найбільш вагомими в плані постановки завдань автоматизації складського господарства вбачаються
наукові розвідки Апопія В., Міщука І., Одарченко Д., Соколової Є. Конкретні проблеми впровадження
систем автоматизації систем управління складом детально піднімаються в дослідженнях
Гандурського А., Копилова Ю., Кривещенко В. Однак комплексні дослідження забезпечення
оптимізації поведінки суб’єктів господарювання оптової торгівлі в процесі вибору постачальника
WMS–систем на ринку електронних інформаційних послуг України тільки започатковуються.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення чинників, які впливають на вибір підрядника
для виконання робіт із розробки та впровадження WMS–систем управління складським
господарством, та розробка на цій основі практичних рекомендацій для служб менеджменту оптових
торговельних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах зростання конкурентної боротьби на
ринку оптової торгівлі непродовольчими товарами питання вдосконалення управління складським
господарством без перебільшення займають першочергове значення в організації діяльності
підприємства. Це цілком закономірно, адже власне сутність оптової торгівлі і полягає в торгівлі зі
складу. В ідеалі завданням будь-якого оптового торговельного підприємства є зведення товарних
залишків, які знаходяться на складі, до мінімуму, тобто забезпечення збуту товарів «з коліс на
колеса». Однак таким чином ситуація описується в ідеалі, а в практичних реаліях господарювання
абсолютно зрозуміло, що без складського господарства аж ніяк не обійтися, і одним із першочергових
завдань менеджменту є оптимізація його обсягів [1, с. 6]. Ефективність функціонування складу в
значній мірі здійснює вплив на ефективність торговельного бізнесу загалом. Відповідно в даній
ситуації вимагається організація адекватної системи управління складським господарством, яка,
згідно вимог сьогодення, повинна базуватись на сучасних апаратно-програмних продуктах. Керуючись
об’єктивною нагальністю розв’язання наведеної проблеми, практика функціонування прогресивних
суб’єктів господарювання у сфері торгівлі розробила досить численну низку програмних продуктів
управління складським господарством, що базуються на застосуванні ІТ-технологій, в тому числі і
такого досить поширеного, як WMS (Warehouse Management System).
Вибір WMS–системи, різновидностей якої на ринку програмних продуктів ІТ-технологій станом
на даний час велике розмаїття, є доволі складною проблемою для системи менеджменту
торговельного підприємства. Важливість раціонального розв’язання даного питання посилюється тією
обставиною, що склад для суб’єктів господарювання даного типу фактично є основним виробничим
підрозділом і, відповідно, питання підвищення ефективності роботи складського господарства
набирають особливої гостроти.
Відтак система управління складським господарством підприємства оптової торгівлі повинна
бути достатньо гнучкою в налаштуваннях, з тим щоб максимально враховувати специфіку основних
технологічних процесів діяльності.
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Систему рекомендацій щодо впровадження WMS–системи управління складським
господарством підприємства оптової торгівлі можна описати як логічно побудований алгоритмічний
процес, який в обов’язковому порядку повинен включати низку взаємопов’язаних етапів.
В процесі першого етапу даного процесу, а саме підготовки до вибору WMS–системи, яка буде
впроваджуватись на підприємстві, на наш погляд, слід забезпечити виконання наступних вимог:
1.Необхідно провести попередній аналіз завдань і цілей автоматизації складу і визначити
попередні результати.
2.В якості відправного моменту врахувати наявні на даний час технологічні процеси організації
складського господарства. Визначити найбільш критичні операції і вузькі місця, які вимагають
концентрації найбільших зусиль або приховують в собі найбільш високу ймовірність помилок.
Розробити карту вимог до складського технологічного процесу.
3.Скласти попередній перелік проблемних питань з критичними тільки для складу даного
торговельного підприємства функціями WMS–системи.
4.Провести попередній аналіз систем. Скласти перелік основних постачальників, кількісно
максимум 8-10, які братимуть участь в апробації проекту.
5.Узгодити із обраними постачальниками перелік раніше окреслених проблемних питань із
завдань функціонування WMS–системи, насамперед із найбільш критичних функцій та складських
технологічних операцій, що дозволить зменшити їх загальну кількість та виокремити головні.
6.В розрізі претендентів, які залишились, доцільно розробити тендерне завдання із презентації
систем, обов’язковою складовою якого повинні бути демо-приклади. Саме демо-приклади надають
можливість оцінки відповідності кожної системи комплексу технологічних операцій та процесів
складського господарства торговельного підприємства.
Ефективне управління складським господарством підприємства оптової торгівлі об’єктивно
потребує обробки досить значних обсягів інформації, яка стосується перш за все відображення руху
різних категорій товарів в розрізі номенклатурно-асортиментних груп, та взаємодії з різними
постачальниками та споживачами. Для реалізації наведеного завдання впроваджувана WMS–система
повинна [8]:
 забезпечувати функцію бронювання часу та умов обробки транспортних засобів, які
прибувають на склад. Наведена функція покликана сприяти формалізації взаємовідносин
підприємства з його партнерами, покращити їх обслуговування, зробити роботу підрозділів, які
займаються прийманням і відвантаженням товарів, більш прогнозованою і керованою;
 реалізовувати функцію із відслідковування і поповнення запасів, управління збереженням
товарних залишків, забезпечення раціонального використання виробничих потужностей тощо. Це
дасть змогу системі менеджменту оптового торговельного підприємства покращити планування
номенклатури і асортименту товарної маси і завозити на склад саме таку їх кількість, яку можна буде
швидко і без зайвих витрат реалізувати. Також досить важливо, щоб впроваджувана WMS–система
підтримувала управління оборотністю товарів, які зберігаються на складі;
 давати доступ системі управління оптового торговельного підприємства до бази даних для
аналізу процесів, які відбуваються як власне в складському господарстві, так і загалом на
підприємстві. В ідеалі мається на увазі не тільки забезпечення доступу до необхідної інформації, але
й забезпечення формування інформаційних масивів даних відповідно до розроблених спеціалістами
торговельного підприємства форм і макетів.
При прийнятті остаточного рішення щодо вибору тієї чи іншої WMS–системи оптове торговельне
підприємство, як і будь-який економічний суб’єкт господарювання, повинно керуватись витратами на її
впровадження і забезпечення функціонування. Однією із важливих складових оцінки вартості WMS–
системи є витрати на її впровадження.
Своєю чергою, витрати на впровадження WMS–системи в загальному вигляді включають
наступні компоненти:
 витрати на аналіз і оцінку пропонованих цільових рішень;
 ліцензійну вартість програмного забезпечення (ПЗ), основними чинниками якої є розробники
програмного продукту, число споживачів, перелік і складність функціональних завдань, яку
вирішуватиме WMS–система;
 вартість апаратного забезпечення, яке потрібно буде придбати додатково для забезпечення
нормального функціонування WMS–системи (робочі станції, сервери, комп’ютери тощо);
 вартість складського обладнання, яке потрібно буде придбати додатково для забезпечення
нормального функціонування WMS–системи (сканери штрих-коду, термопринтери, зчитувачі високої
частоти тощо);
 вартість безпосередніх робіт по впровадженню WMS–системи (проведення обстеження,
розробка дизайну технічного проекту, доведення системи під бізнес-процеси замовника, наладка і
пілотне тестування системи, навчання користувачів, підтримка та проведення тестової і виробничої
експлуатації);
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 витрат на внутрішній консалтинг (оплата праці і матеріальне стимулювання співробітників
робочої групи);
 витрат на забезпечення сумісності і інтеграцію WMS–системи з уже функціонуючими
програмними продуктами торговельного підприємства (з ERP-системою, з програмним обладнанням
постачальників товарів, з якими ведеться обмін даними в режимі он-лайн, тощо).
Другою важливою складовою загальної вартості WMS–системи є витрати на забезпечення її
безперебійного функціонування в робочому режимі. Здебільшого для досягнення якнайкращої
адаптації системи управління складом під потреби менеджменту конкретного торговельного
підприємства, в придбаній і встановленій WMS–системі необхідно провести певні зміни, які об’єктивно
потребують додаткових витрат. Крім того, продукт різних постачальників потребує різних обсягів
витрат на підтримку його в нормальному функціональному стані, не кажучи вже про різні умови
гарантійного і післягарантійного обслуговування. Всі ці чинники обов’язково слід враховувати при
кінцевому виборі постачальника WMS–системи.
В умовах жорсткої конкуренції на ринку ІТ-послуг ціна як власне WMS–системи, так і витрат з її
впровадження та забезпечення функціонування здебільшого не є чітко фіксованою величиною –
нерідко вона зазнає доволі значних коливань в результаті перемовин при укладанні комерційних угод.
Різні постачальники реагують на цінові пропозиції по-різному, що також повинно враховуватись при
прийнятті остаточного рішення щодо вибору постачальника WMS–системи на оптове торговельне
підприємство.
Питання ціни, безсумнівно, має досить важливе значення в процесі вибору постачальника
WMS–системи на оптове торговельне підприємство. Однак ми вважаємо за доцільне наголосити на
важливості також таких чинників, як терміни виконання робіт та можливості розвитку в перспективі. Що
стосується термінів виконання робіт кожним постачальником, то вони можуть коливатись в діапазоні
від кількох місяців до кількох кварталів. Якщо заявлені підрядником терміни менше місяця, то досить
імовірним є варіант їх зриву або недотримання належної якості виконання робіт. При обговоренні
даного питання адміністрації оптового торговельного підприємства можна порекомендувати
прозондувати дане питання із юридичними ті фізичними суб’єктами господарювання, які вже
користуються даним програмним продуктом (WMS–системою) потенційного розробника.
І, нарешті, щодо можливості розвитку і розширення переліку функціональних завдань, які будуть
розв’язуватись на основі впроваджуваної WMS–системи в перспективі. Тут слід всебічно врахувати
масштаби автоматизації, зокрема, чи дозволяє впроваджувана WMS–система підтримувати розвиток
підприємства і чи наділена вона в достатній мірі можливістю масштабуватись на нові складські
приміщення. При позитивних відповідях в подальшому слід з’ясувати вартість впровадження проекту
на кожному наступному складі, можливість в цьому випадку надання знижок постачальником
(розробником) та їх обсягів, можливість самостійно впровадження системи на нових складських
приміщеннях та обсягах витрат коштів та праці в такому випадку.
З переліку першочергових задач, які в автоматизованому режимі повинна розв’язувати WMS–
система оптового торговельного підприємства, необхідно відзначити оптимізацію портфеля
замовлень товарів.
Система формування замовлень товарів у постачальників багато в чому визначає ефективність
функціонування підприємства торгівлі взагалі та складського господарства зокрема. З одного боку,
вона повинна забезпечувати безперебійний продаж товарів, а з іншого – не приводити до
загромадження складських приміщень зайвими товарними залишками, особливо неходовими та
некондиційними. Між системою управління товарними залишками підприємства торгівлі і його
фінансовим станом має місце яскраво виражена тісна кореляційна залежність [2, с. 347].
Однак на практиці сформувати оптимальне замовлення поставки всієї сукупності товарів є
завданням досить складним. Справа в тому, що тут слід врахувати дію цілої низки вкрай складних
чинників, таких як: прогнозовані обсяги продаж товарної номенклатури, особливості логістичних
ланцюгів та схем доставки товарів від постачальників, графік роботи складів; розпланувати
замовлення в часі, з тим щоб не допустити різких екстремальних коливань потреб в грошовій масі
тощо.
Однією із найбільш вагомих в наведеному переліку проблем є прогнозування обсягів продаж
торговельного підприємства, оскільки саме вони зазнають найбільшого впливу зовнішніх чинників [5,
с. 66].
Відповідно спробуємо в найбільш загальних рисах змалювати методологічні засади розв’язання
завдання визначення часу і обсягу замовлення товарів.
В процесі знаходження оптимального розв’язання завдання оптимізації плану замовлень
одночасно потрібно забезпечити виконання щонайменше наступних, іноді досить суперечливих,
умов [4]:
 мінімізації, а в ідеалі – недопущення часу відсутності товару кожного найменування в продажу;
 підвищення показників оборотності складських запасів;
 всебічного зменшення витрат на доставку товарів;
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 зниження витрат на зберігання товарів і забезпечення раціонального використання складських
потужностей.
На практиці найбільш часто торговельні підприємства намагаються підтримання середніх
товарних запасів в межах від тижневих до місячних обсягів продаж (від 7 до 30 днів). При цьому для
різних груп товарів можуть встановлюватись досить різні нормативи, в залежності від багатьох
чинників, наприклад, від схем і маршрутів транспортування, географії груп основних постачальників,
показників коливань попиту тощо. В реальній дійсності, коли постачальник може знаходитись на
віддалі в сотні кілометрів, досить часто – в інших регіонах України або й за кордоном, а розвиток
транспортної інфраструктури залишає бажати кращого, транспортні витрати з доставки товару на
склад торговельного підприємства можуть коливатись в межах від 23% де декількох десятків
процентів від закупівельної вартості товарів, диференційованих в залежності від різних груп товарів та
умов поставки. Достатньо сказати, що показник питомої ваги транспортних витрат в загальному обсягу
витрат торговельного підприємства в 710% є доволі прийнятним. Разом з тим витрати на зберігання
товарів в розрахунку на місяць складають, як правило, 12% від вартості товарних запасів. Вплив
системи менеджменту підприємства торгівлі на їх абсолютний обсяг досить обмежений, оскільки
складські площі зазвичай фіксовані на достатньо великі, в порівнянні з показниками оборотності
товарних запасів, періоди. Тому в подальшому дослідженні будемо виходити з припущення, що
транспортні витрати здійснюють домінуючий, у порівнянні з витратами на зберігання, вплив на роботу
системи менеджменту підприємства торгівлі із формування портфелю замовлень.
Разом з тим, власне транспортні витрати, своєю чергою, насамперед визначаються обсягом
поставки товару: чим більший обсяг замовлення, тим менші транспортні витрати в розрахунку на
одиницю товару. При цьому доволі часто обсяг замовлення (а отже, і поставки товару), є величиною
фіксованою (вагон, контейнер, автомобіль, певне упакування); відповідно на періодичність поставок
товарів здійснюють вплив насамперед коливання обсягів продаж. Дані співвідношення, як правило,
достатньо швидко регулюються в процесі функціонування підприємства торгівлі. При неправильному
виборі співвідношення обсягу і періодичності замовлення диспропорції, які виникають, виявляються
досить швидко і коректуються впродовж буквально кількох циклів закупівлі товарів даної
номенклатурної групи.
Перераховані вище та інші особливості розв’язання комплексу функціональних задач повинні
бути враховані при виборі як власне WMS–системи, яка буде впроваджуватись на підприємстві
оптової торгівлі, так і фірми-підрядника із її поставки та забезпечення функціонування.
Вивчення наукових розвідок вітчизняних науковців з питань аналізу роботи фірм-розробників
WMS–систем дозволило напрацювати наступне коло першочергових питань, на які слід звернути
увагу при обґрунтуванні остаточного вибору однієї з них:
 досвід і стабільність роботи на ринку;
 час діяльності на ринку;
 річний обсяг інвестицій в інноваційні продукти;
 періодичність внесення прогресивних змін та покращень в WMS–системи;
 співпраця із оптовими торговельними підприємствами із встановлення нових версій WMS–
систем;
 наявність пропозицій нових продуктів, наприклад, із управління логістикою поставок,
транспорту тощо [6, с. 52].
Нами були проведені власні дослідження з питань встановлення переліку та пріоритетності
основних чинників, які здійснюють вплив на вибір системи управління складським господарством
методом експертного опитування на базі 23-х оптових торговельних підприємств м. Тернополя.
Результати наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Критерії впливу на прийняття рішень при виборі підрядника на встановлення WMS – системи
управління складським господарством оптового торговельного підприємства
Критерій

Значимість (%)

Вартість проекту

18

Тривалість діяльності розробника на ринку

6

Перелік та складність завдань, які забезпечуються WMS–системою

23

Адаптованість WMS–системи управління складом з іншими системами

16

Надійність функціонування WMS–системи

28

Легкість навчання персоналу
Джерело: розробка автора

9
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Наведені дані дозволяють зробити висновок, що найбільший вплив на прийняття рішення щодо
вибору підрядника та власне WMS–системи управління складським господарством здійснюють
надійність її функціонування (28%) і перелік та складність завдань, які нею забезпечуються (23%). В
сумі ці два чинника більше, ніж наполовину (51%) зумовлюють остаточний вибір фірми-підрядника.
Разом з тим, такий, здавалося б, вагомий чинник, як вартість проекту, лише на 18% формує кінцевий
результат у прийнятті рішення. Суттєвий вплив здійснює також забезпечення сумісності даної системи
з іншими системами управління підприємством. Останні місця, однак все ж таки виділені в якості
важливих при прийнятті рішення щодо вибору фірми-підрядника та WMS–системи, займають такі
чинники, як легкість навчання персоналу (9%) та тривалість функціонування фірми на ринку (6%).
Разом з тим, безперечно, що впровадження WMS–системи управління складським
господарством на оптових торговельних підприємствах уже давно на часі, оскільки вона дозволяє:
 суттєво знизити загальний обсяг та вартість складських запасів;
 скоротити час, який витрачається на приймання, комплектацію, розвантаження транспорту та
відвантаження замовлень, в 1,52 рази;
 забезпечити точне і швидке виконання замовлень;
 значно знизити втрати, пов’язані із простоями, внаслідок їх зведення до мінімуму;
 знизити час на підготовку складського персоналу [3].
Проведене дослідження дозволяє констатувати, що питання вибору фірми-підрядника
вимагають відповідального ставлення і ретельного вивчення. При прийнятті остаточного рішення
перевагу слід віддавати фірмам, які вже мають реалізовані проекти такого виду на однотипних
торговельних підприємствах. Крім того, оскільки робота складських господарств підприємств оптової
торгівлі пов’язана з необхідністю розв’язувати значну кількість організаційних, технічних і
інформаційних задач, то ми рекомендуємо для таких підприємств обирати WMS–системи з якомога
більш широким спектром додаткових можливостей.
Разом з тим, слід мати на увазі, що застосування автоматизованих систем управління в процесі
формування замовлень товарів, окрім безсумнівних позитивних моментів, може мати певні негативні
наслідки, якщо не враховувати деяких нюансів. Мається на увазі, що сліпе дотримання програм
автоматизованого управління запасами товарів оптового торговельного підприємства може привести
до виникнення доволі суттєвих диспропорцій в товарних запасах.
Зокрема, до подібної ситуації може привести випадок, коли в звітному періоді матиме місце
великий обсяг продажу товару, під який було зроблене спеціальне замовлення товару у
постачальника. Як наслідок, автоматизована система управління запасами може видати значно
більшу потребу в даному товарі і автоматично зробить, відповідно, значне замовлення. Відповідно,
при відсутності регулярних продаж даного товару, він може досить тривалий час загромаджувати
складські приміщення. Окремої уваги також вимагають найменування товарів, які виводяться з
обороту із різних причин, а також навпаки, нові найменування товару. Характерною рисою продажу
нових найменувань товарів є те, що досить часто, особливо в початковий період їх реалізації на
ринку, спостерігається ажіотажне зростання попиту, особливо при наявності широкої реклами, який
потім може досить різко піти на спад. В даному випадку слід виділяти такі найменування товарів в
окремі спеціально виділені групи [7, с. 211].
Детального вивчення та ручного управління досить часто потребують товари з яскраво
вираженою сезонністю продаж, наприклад, новорічні прикраси або листівки – вітання із днем святого
Валентина. Автоматизована система управління складом тут важко справляється із завданням
нормування складських запасів товарів.
Також ручного управління складськими залишками вимагають товари, які тривалий час були
відсутні на складі в силу різних причин. Внаслідок відсутності даних щодо обсягів їх продаж у звітному
періоді, впливу чинника відкладеного попиту, ризик помилитись у прогнозах оптимальних партій
поставок та товарних залишків на складі оптового торговельного підприємства суттєво зростає. Таким
чином, управління складськими залишками певних груп і категорій товарів, як свідчить практика, в
межах 1015%, потребує ручного втручання системи менеджменту, так званого «подвійного
контролю». Для оптимізації управління системою продаж та товарних залишків складського
господарства оптового торговельного підприємства навіть найбільш досконала WMS–система
об’єктивно потребує контролю та управління з боку кваліфікованого персоналу.
Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення успішної діяльності підприємства
оптової торгівлі в умовах зростання конкурентної боротьби на ринку торговельних послуг об’єктивно
потребує застосування сучасних систем автоматизації та комп’ютерної техніки. Разом з тим,
лавиноподібне зростання пропозиції численних проектів автоматизації та модернізації складських
комплексів на базі WMSсистем потребують напрацювання обґрунтованих рекомендацій з питань їх
вибору, впровадження та експлуатації.
Результати проведеного дослідження дозволяють констатувати, що найбільш вагомими
критеріями прийняття рішення оптового торговельного підприємства щодо вибору підрядника та
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власне WMS–системи управління складським господарством є надійність її функціонування і перелік
та складність завдань, які нею забезпечуються.
Загалом, застосування автоматизованих систем управління в процесі формування замовлень
товарів, окрім безсумнівних позитивних моментів, може мати певні негативні наслідки. Встановлено,
що певні групи товарів, вимагають ручного втручання системи менеджменту, так званого «подвійного
контролю». Для оптимізації управління системою продаж та товарних залишків складського
господарства оптового торговельного підприємства навіть найбільш досконала WMS–система
об’єктивно потребує контролю та управління з боку кваліфікованого персоналу.
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впровадження WMS–систем управління складським господарством, та розробка на цій основі практичних
рекомендацій для служб менеджменту оптових торговельних підприємств.

192

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 2’2018[39]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Методика дослідження. При написанні статті використано загальноприйняті методи економічних
досліджень: економіко-статистичний  при вивченні динаміки та впливу економічних чинників на стан торгівельної
діяльності; монографічний – при обґрунтуванні теоретичних положень предмету дослідження; соціологічні методи
дослідження, зокрема, анкетування – при встановленні переліку та значущості впливу чинників на прийняття
рішень при виборі підрядника на встановлення WMS–системи управління складським господарством оптового
торговельного підприємства.
Результати. Наведено систему рекомендацій щодо впровадження WMS–системи управління складським
господарством підприємства оптової торгівлі. Охарактеризовано вимоги, яким повинна відповідати
впроваджувана WMS–система для успішної реалізації завдання відображення руху різних категорій товарів в
розрізі номенклатурно-асортиментних груп, та взаємодії з різними постачальниками та споживачами. Детально
розглянуто склад та основні компоненти витрат на впровадження WMS–системи на підприємстві торгівлі.
Окреслено критерії впливу на прийняття рішень менеджменту оптового торговельного підприємства при виборі
WMS–системи управління складським господарством та фірми-підрядника для її встановлення та обслуговування
в процесі експлуатації. Запропоновано алгоритм впровадження WMS–системи на підприємстві. Вказано
обмеження застосування автоматизованих систем управління в процесі формування замовлень товарів,
обумовлені особливістю товарів, які знаходяться на складі. Встановлено, що певні групи товарів вимагають
ручного втручання системи менеджменту, так званого «подвійного контролю». Наголошено на необхідності
забезпечення надійного контролю та управління з боку кваліфікованого персоналу за функціонуванням WMS–
систем для оптимізації управління системою продаж та товарних залишків складського господарства оптового
торговельного підприємства.
Наукова новизна. Сформовано алгоритм імплементації WMS–системи оптового торговельного
підприємства з метою оптимізації товарних залишків та підвищення ефективності його діяльності.
Практична значущість. Отримані результати дослідження виступають підґрунтям для вирішення проблем
раціонального вибору WMS–систем управління складським господарством оптового торговельного підприємства.
Ключові слова: оптове підприємство торгівлі, складське господарство, менеджмент, товарні залишки,
WMS–система.
Nasinnyk V.Z. PROBLEMS FOR CREATION OF THE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT BY
STOCK COMPANY AT THE WHOLESAL TRADE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is to study of the factors influencing the choice of the contractor to carry out work
on the development and implementation of WMS-warehouse management systems and the development of practical
recommendations for management services of wholesale trade enterprises on this basis.
Methodology of research. The accepted methods of economic research are used when writing the article:
economic and statistical – in studying the dynamics and influence of economic factors on the state of trade activity;
monographic – when substantiating the theoretical positions of the subject of research; sociological research methods, in
particular, questionnaires – when determining the list and significance of the influence of factors on decision making
when choosing a contractor for the establishment of a WMS-warehouse management system of a wholesale trade
enterprise.
Findings. The system of recommendations for implementation of WMS-warehouse management system of the
wholesale trade enterprise is proposed. The requirements, which the WMS-system is to implement, must be complied
with for successful implementation of the task of displaying the movement of various categories of goods in the context of
the nomenclature-assortment groups, and interaction with different suppliers and consumers are described. The
composition and main components of the cost of implementing the WMS-system at the trade enterprise are considered
in detail.
Criteria of influence on decision making of wholesale trade enterprise management are selected in the choice of
WMS-system of warehouse management and firm-contractor for its installation and maintenance in the process of
exploitation. The algorithm of implementation of WMS-system at the enterprise is offered. The restrictions on the use of
automated control systems in the process of forming orders for goods due to the feature of the goods in stock are
indicated.
It has been established that certain groups of goods require manual intervention of the management system, the
so-called “double control”. It is emphasized on the need to ensure reliable control and management by qualified
personnel for the operation of WMS-systems to optimize the management of the system of sales and inventory balances
of the warehouse economy of the wholesale trade enterprise.
Originality. The algorithm for implementation of the WMS-system of the wholesale trade enterprise is formed in
order to optimize the product balances and increase the efficiency of its activities.
Practical value. The obtained results of the research serve as the basis for solving the problems of rational
choice of WMS-systems of warehouse management of a wholesale trade enterprise.
Key words: wholesale trade enterprise, warehousing, management, commodity balances, WMS-system.
Насинник В.З. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Цель. Изучение факторов, влияющих на выбор подрядчика для выполнения работ по разработке и
внедрению WMS-систем управления складским хозяйством, и разработка на этой основе практических
рекомендаций для служб менеджмента оптовых торговых предприятий.
Методика исследования. При написании статьи использованы общепринятые методы экономических
исследований: экономико-статистический  при изучении динамики и влияния экономических факторов на
состояние торговой деятельности; монографический  при обосновании теоретических положений предмета
исследования; социологические методы исследования, в частности, анкетирование  при установлении перечня
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МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
и значимости влияния факторов на принятие решений при выборе подрядчика на установление WMS-системы
управления складским хозяйством оптового торгового предприятия.
Результаты. Приведена система рекомендаций по внедрению WMS-системы управления складским
хозяйством предприятия оптовой торговли. Охарактеризованы требования, которым должна соответствовать
внедряемая WMS-система для успешной реализации задачи отображения движения различных категорий
товаров в разрезе номенклатурно-ассортиментных групп, и взаимодействия с различными поставщиками и
потребителями. Детально рассмотрены состав и основные компоненты затрат на внедрение WMS-системы на
предприятии торговли. Определены критерии влияния на принятие решений менеджмента оптового торгового
предприятия при выборе WMS-системы управления складским хозяйством и фирмы-подрядчика для ее
установки и обслуживания в процессе эксплуатации. Предложен алгоритм внедрения WMS-системы на
предприятии. Указаны ограничения применения автоматизированных систем управления в процессе
формирования заказов товаров, обусловленные особенностью товаров, находящихся на складе. Установлено,
что определенные группы товаров требуют ручного вмешательства системы менеджмента, так называемого
«двойного контроля». Отмечена необходимость обеспечения надежного контроля и управления со стороны
квалифицированного персонала за функционированием WMS-систем для оптимизации управления системой
продаж и товарных остатков складского хозяйства оптового торгового предприятия.
Научная новизна. Сформирован алгоритм имплементации WMS-системы оптового торгового предприятия
с целью оптимизации товарных остатков и повышения эффективности его деятельности.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования выступают основой для решения
проблем рационального выбора WMS - систем управления складским хозяйством оптового торгового
предприятия.
Ключевые слова: оптовое предприятие торговли, складское хозяйство, менеджмент, товарные остатки,
WMS-система.
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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
Постановка проблеми. Бюджетна політика відіграє важливу роль у забезпечені соціальноекономічного розвитку держави. На сьогоднішній день існує значна кількість наукових теорій, які
акцентують увагу на бюджетному механізмі впливу на економічні та соціальні стандарти
життєдіяльності людини. Проте, у переважній своїй більшості, вони спрямовані на практичний аспект
використання інструментарію бюджетного регулювання макроекономічних процесів.
Вітчизняна ж практика формування та реалізації бюджетної політики забезпечення соціальноекономічного розвитку України свідчить про наявність серйозних проблем у даній сфері. Останні
продовжують існувати, незважаючи на постійні реформи у бюджетному та податковому законодавстві.
За такої ситуації актуальним постає завдання щодо переосмислення сутності поняття
«бюджетна політика» з метою уточнення його семантики як базису для формування концептуальних
передумов модернізації вітчизняної бюджетної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти бюджетної політики ґрунтовно
досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти. Серед них: Диха М. В. [1],
Чістякова Л. А. [2], Куценко Т. Ф. [3], Тарангул В. І. [4], Ібрахім М. А. [5], Пасічник Ю. В. [6], Січняк О. О.
[7] та інші науковці. Результати їхніх досліджень є науково цінними та практично значимими. Проте,
тенденції до диференціації та інтеграції економічних наук, динамічний розвиток ринкового середовища
ставлять перед науковцями нові завдання, у тому числі і щодо переосмислення сутності бюджетної
політики. Більш того, дослідження вченими бюджетної політики з різних точок зору спровокувало
наявність значної кількості суттєво відмінних за змістом трактувань останньої і, як наслідок, плутанину
у термінологічному апараті. З цих позицій актуальним постає завдання щодо переосмислення сутності
терміну «бюджетна політика» та уточнення його семантики.
Постановка завдання. Метою статті є уточнення семантики поняття «бюджетна політика».
Виклад основного матеріалу дослідження. «Україна, сприймаючи ідею “соціальної держави”
як керівний принцип побудови національної економічної моделі, обрала для себе за зразок
“скандинавську” модель організації соціально-економічної системи» [1, с. 35]. Ця модель соціальноекономічного розвитку характеризується активним застосуванням бюджетного механізму державного
регулювання економіки, концептуальний базис управлінської дії яких визначається і формується у
межах бюджетної політики.
Визначивши, що стратегічною метою бюджетної політики є забезпечення соціальноекономічного розвитку держави, зосередимо увагу на осмисленні семантики поняття «бюджетна
політика».
На сьогоднішній день у науковій літературі поряд з терміном «бюджетна політика» часто
використовуються такі поняття, як: «фіскальна політика», «бюджетно-податкова політика», «бюджетне
забезпечення», «фіскальне забезпечення».
Вивчення думок вчених з приводу тотожності та відмінності понять «бюджетна політика» та
«фіскальна політика» дозволило згрупувати їх у два підходи (табл. 1).
Як видно з табл. 1, точку зору щодо відмінності понять «бюджетна політика» і «фіскальна
політика» науковці обґрунтовують, виходячи з поділу фіскальної політики на бюджетну і податкову.
Тобто, існування двох рівноправних політики єдиного ієрархічного рівня (бюджетної і податкової) по
суті обумовлює ситуацію, за якої фіскальна політика, окрім бюджетної, до свого складу включає і
податкову політику.
З іншого боку, бюджетна політика не є фіскальною, адже вона не включає податкову політику.
Саме з останнім твердженням як логічним наслідком осмислення сутності підходу науковців щодо
відмінності фіскальної та податкової політики ми не погоджуємося.
З цього приводу наведемо судження Сімонова В. В., Сулакшина С. С., Подпоріної І. В. та
Погорелко М. Ю., які звертають увагу на те, що «у практичній діяльності держави податки
використовуються як інструменти реалізації державних функцій: бюджетного забезпечення (фіскальна
функція) і бюджетного регулювання (регулююча функція). Податки існують тільки в рамках бюджетних
відносин як вбудована забезпечуюча система, їх існування як незалежної системи безглузде, зі
зникненням такої категорії, як бюджет, податки автоматично перестають існувати» [10, с. 62].
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Таблиця 1
Підходи вчених щодо тотожності та відмінності понять «бюджетна політика» та «фіскальна
політика»
Зміст підходу

Автор і джерело
Чістякова Л. А.
[2, с. 8]
Куценко Т. Ф.
[3, с. 15]
Тарангул В. І.
[4, с. 75]

Поняття
«бюджетна
політика»
«фіскальна
політика»
тотожними

Ібрахім М. А.
[5, с. 143]
та
є

Пасічник Ю. В.
[6, с. 675]

Січняк О. О.
[7, с. 8]

Твердження
«Відповідно до міжнародного погляду на фінанси як на широку сферу
застосування грошових коштів фінансова політика в уявленнях
зарубіжних економістів також має досить великий діапазон. Там же,
де мова йде про аспекти макроекономічного регулювання через
державний бюджет, використовується поняття фіскальної політики»
«У економічній літературі до сьогодні немає однозначного
визначення поняття бюджетно-податкової політики і часто її
ототожнюють із фіскальною (fiscal policy)»
«За англо-американською традицією „фіскальна політика – це
бюджетна політика”»
«Коли використовується такий термін, як фіскальна політика, мається
на увазі комплекс заходів, що вживаються урядом для підтримки
стабільності економіки за допомогою зміни величини витрат і/або
доходів державного бюджету. З цієї причини фіскальну політику
справедливо буде називати ще і бюджетною»
«Науковці та фахівці з фінансової проблематики, ототожнюючи
бюджетно-податковий
механізм
із
фіскальною
політикою,
характеризують його як складову економічної політики держави, який
через державні видатки та систему оподаткування здійснює прямий
та опосередкований вплив на економіко-соціальний розвиток країни»
Досліджуючи сутність бюджетно-податкової політики, науковець
звертає увагу на те, що:
«- західний підхід як у визначенні предмету дослідження (фіскальна
політика), так і у своїй суті обмежується основними принциповими
напрямками – оподаткування та видатки, а також вказує на об’єкт
здійснення – того, хто реалізує публічне управління…;
- у вітчизняній практиці та в країнах пострадянського простору багато
уваги приділяється розкриттю реалізації аспектів державної політики
у сфері видатків та оподаткування. Бюджетно-податкову політику
пов’язують з такими цілями, як: врівноваження сукупної пропозиції та
попиту; досягнення зайнятості населення; досягнення цілей держави
та суспільства тощо»
«Фіскальна політика, яка відображає дії держави щодо централізації
частини виробленого національного продукту та її подальшого
суспільного використання, умовно може бути поділена на два
напрями – податкову і бюджетну політику»
«Фіскальна політика поділяється на бюджетну й податкову політику»

Поняття
Федосов В.,
«бюджетна
Опарін В.,
політика»
та Льовочкін С.
«фіскальна
[8, с. 119-120]
політика»
є
Запатріна І. В. [9]
відмінними
Джерело: складено автором на основі [29]

Наведена думка підтверджує те, що бюджетна політика є поняттям вищого ієрархічного рівня по
відношенню до податкової політики. Наочно цю логіку відобразимо на рис. 1.
Бюджетна політика
Політика управління
видатками бюджету

Політика управління доходами
бюджету

Податкова політика
Політика управління
податковими надходженнями
до бюджету

Рис. 1. Структура бюджетної політики
Джерело: розробка автора
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Політика управління
неподатковими
надходженнями до бюджету
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Разом з цим варто відзначити, що податкові надходження до Державного бюджету України за
останні 10 років займають частку у діапазоні від 69,3% до 83,1%. А відтак відіграють першочергову і
важливу роль у політиці управління доходами бюджету держави. Саме цей факт, на нашу точку зору,
формує підстави для обґрунтування можливості використання терміну «бюджетно-податкова
політика».
Аналіз літератури засвідчив стабільне використання терміну «бюджетно-податкова політика»,
основні трактування якого наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Сутність терміну «бюджетно-податкова політика»
Визначення

Автор

Бюджетно-податкова політика – це заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної
зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни державних видатків,
системи оподаткування та підходів до формування бюджету в цілому
Бюджетно-податкова політика – це система регулювання економіки за допомогою змін
державних витрат, податків і стану державного бюджету з метою зміни реального
обсягу виробництва і зайнятості, контролю над інфляції і прискорення економічного
зростання
Бюджетно-податкова політика – це сукупність правових, фінансових і організаційних
заходів держави у сфері регулювання бюджетних і податкових відносин, які спрямовані
на формування і використання фінансових ресурсів у системі регулювання
економічного розвитку країни
Бюджетно-податкова політика – це складова фінансової політики держави в сфері
оподаткування, державних витрат та державного бюджету, спрямована на
забезпечення зайнятості населення і стримування інфляційних процесів. Виступає
інструментом перерозподілу ВВП за допомогою системи оподаткування, бюджетних
витрат та соціальних трансфертів
Бюджетно-податкова політика – це складова фінансової політики держави, а також вид
управлінської діяльності держави, щодо зміни державних витрат та оподаткування,
надання пільг, субсидій, трансфертних платежів з метою регулювання ділової
активності, підтримки високого рівня зайнятості, запобігання різких коливань цін та
забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку держави в цілому
Бюджетно-податкова політика – це ініціатива уряду в області оподаткування,
державних витрат, державного бюджету, з метою досягнення природного безробіття,
забезпечення робочих місць для населення і вирішення економічних проблем країни
Бюджетно-податкова політика – це: 1) управлінська діяльність – державне управління у
сфері оподаткування і видатків з метою впливу на економічну рівновагу для реалізації
державної політики в цілому; 2) карта (план) управлінської діяльності – система дій,
заходів та механізмів (у сферах оподаткування і видатків), що дають змогу практично
реалізувати бачення державного управління
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика – це заходи уряду, спрямовані на
забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни
державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного
бюджету в цілому
Джерело: складено автором на основі [5; 7; 1116]

Базілінська О. Я.
[11]
Булочнік Ю. В.,
Безгласная Е. А.
[12]
Рябушка Л. Б.,
Веремчук Д. В.
[13, с. 184]
Теліженко О. М.,
Боронос В. Г.
[14, с. 36]

Сергієнко Л. К.
[15, с. 54]
Ібрахім М. А.
[5, с. 144]
Січняк О. О.
[7, с. 9]
Будаговська С.,
Кілієвич О.,
Луніна І.
[16, с. 305]

Разом з цим, порівняння змістовного наповнення визначень терміну «бюджетно-податкова
політика» та терміну «бюджетна політика», котрі наведені в табл. 3, засвідчило, що ці поняття
науковцями часто ототожнюються.
Таблиця 3
Сутність терміну «бюджетна політика»
Визначення
1
Бюджетна політика являє собою сукупність пріоритетів (національних
інтересів) і конкретних заходів щодо організації і використання фінансових
ресурсів держави для вирішення економічних і соціальних завдань країни.
Бюджетна політика – це сукупність прийомів та методів бюджетного
регулювання, які діють як важіль впливу на економічні, соціальні та стратегічні
цілі країни та забезпечують цілеспрямовану діяльність держави щодо
формування та використання державних фінансових ресурсів
Бюджетна політика – це діяльність у сфері формування державних видатків.
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Рябушка Л. Б.,
Веремчук Д. В.
[13, с. 184]
Петричко М. М.,
Басара М. М.
[17, с. 579-580]
Савченко А. Г. [18];
Василик О. Д. [19, с. 53];
Лагутін В. Д. [20, с. 41]
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продовження табл.3
1
Сутність бюджетної політики виявляється у формах і методах мобілізації
фінансових ресурсів та їх використанні на державні потреби. Вона
відображається в статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх
формування та напрямах використання. З іншого боку, бюджетна політика –
це сукупність пріоритетів (національних інтересів) і конкретних заходів щодо
організації і використання фінансових ресурсів держави для вирішення
економічних і соціальних завдань країни. Вона передбачає створення умов
для постійного підвищення реальних доходів населення, якості життя та
якості державних послуг, соціально-економічного розвитку регіонів та їх
економічного потенціалу, зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів. Така
політика передбачає якісний прорив у створенні сприятливого інвестиційного
клімату, розвитку підприємницької активності громадян
Бюджетна політика – це політика, спрямована на оптимізацію та
раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових
ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку,
узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних
відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної
справедливості при перерозподілі національного доходу
Джерело: складено автором на основі [13; 17–22]

2

Грицюк Т. В. [21]

Господарський кодекс України
[22]

Дослідження доцільності та коректності використання терміну «бюджетно-податкова політика»
як синоніму терміну «бюджетна політика» дозволило ідентифікувати наявність у науці двох підходів з
цієї проблематики (табл. 4).
Таблиця 4
Підходи вчених щодо коректності вживання понять «бюджетно-податкова політика»
Зміст підходу

Поняття
«бюджетноподаткова
політика»
коректним

Автор і джерело

Афанасьєва Л. В.
с. 76]

[23,

є
Мінаков А. В. [24, с. 14]

Поняття
«бюджетноподаткова
політика»
некоректним

Зотова А. І.,
Кириченко М. В.
с. 6]
є

[25,

Твердження
«Беручи до уваги важливість бюджету як головної складової
частини фінансової політики і найважливішого інструменту
макроекономічного
регулювання
та
забезпечення
платоспроможності держави з урахуванням доходів і витрат
бюджетів різних рівнів, використання категорії «бюджетноподаткова політика» є коректним»
«Об’єктивною необхідністю інтеграції бюджетної і податкової
системи є та обставина, що обидві ці ланки існують в нерозривній
єдності наступних процесів: політичному, ... економічному і ...
соціальному»
Словосполучення бюджетно-податкова політика «не є коректним.
Хоча податкові платежі і представляють собою основне джерело
надходження грошових коштів в казну держави, при цьому
податки – це не єдине джерело бюджетних доходів»
Науковці трактують податкову політику як продовження бюджетної

Ковальова Т. М.,
Барулін С. В. [26]
Джерело: складено автором на основі [23-26]

З табл. 4 видно, що коректність вживання поняття «бюджетно-податкова політика»
обумовлюється тісним зв’язком між двома видами політики. Вчені, які підтримують даний підхід,
наголошують, що «розмежування бюджетної і податкової політики має умовний характер, оскільки
вони взаємозв’язані і реалізуються одна через одну» [13, с. 184].
Проте чітка структуризація бюджетної політики, яка наводилася нами раніше (див. рис. 1),
підтверджує, що бюджетна політика відноситься до податкової як ціле до своєї частини, а тому з
позиції дотримання семантичного підходу коректним є використання терміну «бюджетна політика», а
не «бюджетно-податкова політика».
Виходячи з даного узагальнення (що бюджетна і податкова політика не є рівноцінними), логічним
є обґрунтування тотожності понять «бюджетна політика» та «фіскальна політика». Підходи вчених до
трактування поняття «фіскальна політика» наведено в табл. 5.
Існування поняття «фіскальна політика» пов’язано передусім із використанням зарубіжного
досвіду у вітчизняній практиці.
«Сам термін "фіскальна політика" (англійською – fiscal policy) вперше вжито у праці "The General
Theory of Employment, Interest, and Money" Дж. М. Кейнсом для характеристики одного з об’єктивних
факторів, що впливають на загальне споживання і використовується в якості інструменту більш
справедливого розподілу суспільних доходів» [31, с. 28].
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Таблиця 5
Сутність терміну «фіскальна політика»
Визначення

Автор

Фіскальна (fiscal policy) або фінансово-бюджетна політика представляє собою
зміни, що вносяться урядом в порядок державних витрат і оподаткування,
забезпечуючи
повну зайнятість,
виробництво неінфляційного
валового
національного продукту і стимулювання економічного зростання
Фіскальна політика – це складова фінансової діяльності держави, що представляє
собою керовану систему і на різних стадіях розвитку економіки сприяє досягненню
поставлених цілей – забезпечення сталого економічного зростання; зниження
впливу циклічності економіки на добробут населення; стимулювання високо рівня
зайнятості населення; забезпечення помірних темпів інфляції, вирівнювання
економічного розвитку регіонів тощо
У найбільш широкому розумінні фіскальна політика – це сукупність фінансових
заходів держави щодо формування величини і структури державних витрат,
трансфертних виплат і системи оподаткування
Фіскальна політика – це діяльність держави у сфері управління державними
доходами і видатками. Найбільш вагомим джерелом формування доходів держави
є податки, що робить податкову політику провідною ланкою фіскальної
Фіскальна політика – це система регулювання економіки шляхом змін державних
видатків та доходів
Фіскальна політика – це урядовий вплив на економіку через оподаткування,
формування обсягу і структури державних витрат з метою забезпечення належного
рівня зайнятості, запобігання й обмеження інфляції та згубного впливу циклічних
коливань
Фіскальна політика – це процес маніпулювання державними видатками та
доходами з метою впливу на економічний розвиток суспільства
Фіскальна політика – це управління доходами та видатками державного бюджету та
державних цільових фондів з метою забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку країни
Фіскальна політика – це суб’єктивна форма прояву об’єктивної дії фіскального
механізму, як сукупність методологічних принципів, практичних форм організації та
методів використання державних фінансів
Фіскальна політика – це узгоджена діяльність держави у сфері справляння
податків, фінансування витрат держави та здійснення запозичень з метою
забезпечення згладжування циклічних коливань в економіці та прогресивного
економічного розвитку
Фіскальна політика – це сукупність фінансових заходів держави щодо формування
величини і структури державних витрат, трансфертних виплат і системи
оподаткування
Фіскальна політика − сукупність фінансових заходів держави з регулювання
державних доходів і видатків. Вона суттєво видозмінюється залежно від
поставлених стратегічних завдань, таких, наприклад, як антикризове регулювання,
забезпечення високої зайнятості, боротьба з інфляцією
Джерело: складено автором на основі [2; 3; 27-36]

Чістякова Л. А.
[2, с. 8-9]

Петленко Ю.,
Милованова Є.
[27, с. 29]
Довбенко М. В. [28];
Жовтанецький О. М. [29]
Дем’янчук І. А.
[30, с. 824]
Забарна Е. Н. [31]
Аведян Л. Й. [32]
Куценко Т. Ф. [3]
Азаров М. Я.,
Ярошенко Ф. О.,
Єфименко Т. І. [33]
Масліченко С. О. [34]
Дем’янчук І. А.
[30, с. 825]
Бантон В. Д. Л.,
Тарангул В. І.
[35, с. 30]
Борісов Е. Ф. [36]

Адаптація кращих зарубіжних практик у сфері фінансів у вітчизняне середовище спричинило
запозичення терміну «фіскальна політика». Хоча термін «бюджетна політика», який використовувався
до цього у фінансовій науці, не втратив своєї актуальності, є вживаним і по суті синонімом терміну
«фіскальна політика».
Разом з тим, Січняк О. О. звертає увагу на те, що:
«– західний підхід як у визначенні предмету дослідження (фіскальна політика), так і у своїй суті
обмежується основними принциповими напрямками – оподаткування та видатки, а також вказує на
об’єкт здійснення – того, хто реалізує публічне управління. Розкриття інших аспектів відбувається за
практичної реалізації; у теорії більшу увагу приділяють безпосередньо механізмам балансування двох
основних елементів;
– у вітчизняній практиці та в країнах пострадянського простору багато уваги приділяється
розкриттю реалізації аспектів державної політики у сфері видатків та оподаткування. Бюджетну
політику пов’язують з такими цілями, як: врівноваження сукупної пропозиції та попиту; досягнення
зайнятості населення; досягнення цілей держави та суспільства тощо» [7, с. 8].
У даному контексті науковець наголошує на відмінності в напрямах вітчизняних та зарубіжних
досліджень щодо осмислення сутності та наукових засад формування і реалізації бюджетної політики.
Ґрунтовний аналіз підходів вчених до трактування сутності понять «бюджетна політика» (див.
табл. 3), «бюджетно-податкова політика» (як недостатньо коректного синоніму терміну «бюджетна
політика») (див. табл. 2) та «фіскальна політика» (як синоніму терміну «бюджетна політика») (див.
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табл. 5), дозволив отримати висновок про відсутність єдиного підходу до визначення поняття
«бюджетна політика». Така ситуація обумовлена тим, що науковці здійснюють дослідження бюджетної
політики у розрізі різних контекстів.
Спробу узагальнити підходи до визначення бюджетної політики зробив Січняк О. О., який
виділив п’ять підходів до її трактування:
1) бюджетна політика як управлінська діяльність;
2) бюджетна політика як управлінський процес;
3) бюджетна політика як карта (план) управлінського процесу (перспективний аспект);
4) бюджетна політика як система ітерацій (рішень) управлінського процесу (ретроспективний
аспект);
5) бюджетна політика як наука [7, с. 8-9].
Повністю підтримуючи логіку вченого щодо доцільності трактування терміну «бюджетна
політика» у залежності від різних підходів, вважаємо за доцільне класифікувати останні дещо у іншому
ракурсі, виділивши цільовий, функціональний, системний та науковий підхід. Використання саме цих
підходів дозволить забезпечити комплексне осмислення сутності поняття «бюджетна
політика» (табл. 6).
Таблиця 6
Систематизація підходів до трактування сутності поняття «бюджетна політика»
Назва підходу

Сутність терміну «бюджетна політика»
Бюджетна політика – це заходи уряду у бюджетній сфері, спрямовані на забезпечення
Цільовий
соціально-економічного розвитку держави
Бюджетна політика – це сукупність управлінських заходів держави з регулювання
Функціональний
державних доходів і видатків
Бюджетна політика – це сукупність механізмів, форм, методів та інструментів впливу
Системний
через бюджет на соціально-економічний розвиток держави
Бюджетна політика – це суб’єктивна форма прояву об’єктивної дії бюджетного
Науковий
механізму, як сукупність методологічних принципів, практичних форм організації та
методів використання державних фінансів
Джерело: розробка автора

Розглянувши сутність бюджетної політики, зосередимо увагу на змістовному наповненні термінів
«фіскальне забезпечення» та «бюджетне забезпечення».
Перш за все, виходячи з синонімічності понять «фіск» (у перекладі з латинської мови «fiscus»
означає державна скарбниця) та «бюджет», вважаємо, що терміни «бюджетне забезпечення» та
«фіскальне забезпечення» є синонімами.
Що ж стосується сутності поняття «бюджетне забезпечення», то з цього приводу у економічній
літературі відсутня єдність. Сам термін є загальновживаним у наукових працях. Але, разом з цим,
уваги трактуванню його змістовного наповнення приділяється мало. Так, на думку В. Г. Дем’янишина,
«бюджетне забезпечення є одним із методів бюджетного механізму…, його забезпечуючою
підсистемою, за допомогою якого держава забезпечує організацію бюджетних відносин на усіх стадіях
бюджетного процесу» [37, с. 238-239].
Сидор І. П. розглядає поняття «бюджетне забезпечення» у контексті економічного та
матеріального змісту. «За економічним змістом бюджетне забезпечення відображає сукупність
економічних відносин, які виникають між державою, з однієї сторони, та юридичними і фізичними
особами з іншої, пов’язаних із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави, органів
місцевого самоврядування та ефективного використання бюджетних коштів. … За матеріальним
змістом бюджетне забезпечення – це процес формування і використання коштів централізованого
фонду держави шляхом визначення форм, методів, а також інструментів, які використовуються з
метою задоволення суспільних потреб» [38].
Логіка наведених вище трактувань поняття «бюджетне забезпечення» наступна: бюджетне
забезпечення є складовою фінансового забезпечення, а відповідно у цьому контексті мова повинна
йти про методи фінансового забезпечення, які реалізуються через бюджет. Цей підхід, хоча і є
достатньо логічним, проте, на наш погляд, не повністю розкриває зміст поняття «бюджетне
забезпечення».
Так, у сучасному економічному словнику термін «забезпечення» трактується як «сукупність
заходів та засобів, створення умов, що сприяють нормальному протіканню економічних процесів,
реалізації намічених планів, програм, проектів, підтримання стабільного функціонування економічної
системи та її об’єктів, запобігання збоям, порушень законів, нормативних установок, контрактів» [39].
Виходячи з даного визначення, під бюджетним забезпеченням варто розуміти створення умов для
соціально-економічного розвитку держави механізмами бюджетної політики.
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Висновки з проведеного дослідження. За результатами осмислення сутності бюджетної
політики доцільно зробити наступні узагальнення:
1. Терміни «бюджетна політика» та «фіскальна політика» є тотожними.
2. Поняття «бюджетно-податкова політика» є з формальної точки зору некоректним, так як
податкова політика є структурним елементом бюджетної політики.
3. Терміни «бюджетне забезпечення» та «фіскальне забезпечення», будучи тотожними за
змістом, розглядаються нами як створення передумов для формування та реалізації бюджетної
політики.
4. Під бюджетною політикою пропонується розуміти: з позиції цільового підходу – заходи уряду у
бюджетній сфері, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку держави; з позиції
функціонального підходу – сукупність управлінських заходів держави з регулювання державних
доходів і видатків; з позиції системного підходу – сукупність механізмів, форм, методів та інструментів
впливу через бюджет на соціально-економічний розвиток держави; з позиції наукового підходу –
суб’єктивну форма прояву об’єктивної дії бюджетного механізму, як сукупність методологічних
принципів, практичних форм організації та методів використання державних фінансів.
З метою більш ґрунтовного осмислення бюджетної політики забезпечення соціальноекономічного розвитку держави в подальшому вважаємо за необхідне зосередити увагу на розвитку її
науково-теоретичних засад у контексті кожного з запропонованих підходів (цільового,
функціонального, системного та наукового).
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Мискін Ю.І. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
Мета. Уточнення семантики поняття «бюджетна політика».
Методика дослідження. Уточнення семантики поняття «бюджетна політика» здійснювалося на основі
порівняння та критичного осмислення підходів науковців щодо змістовного трактування самого терміну
«бюджетна політика» та суміжних понять, до яких віднесено: фіскальна політика, бюджетно-податкова політика,
фіскальне забезпечення та бюджетне забезпечення.
Результати. Дослідження різних точок зору щодо визначення термінів «бюджетна політика», «фіскальна
політика», «бюджетно-податкова політика», «фіскальне забезпечення» та «бюджетне забезпечення» дозволило
уточнити семантику поняття «бюджетна політика». За результатами наукового дослідження доведено, що:
 терміни «бюджетна політика» та «фіскальна політика» є тотожними;
 поняття «бюджетно-податкова політика» є з формальної точки зору некоректним, так як податкова
політика є структурним елементом бюджетної політики;
 терміни «бюджетне забезпечення» та «фіскальне забезпечення», будучи тотожними за змістом,
розглядаються нами як створення передумов для формування та реалізації бюджетної політики.
Наукова новизна. Запропоновано сутність бюджетної політики розуміти як: з позиції цільового підходу –
заходи уряду у бюджетній сфері, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку держави; з позиції
функціонального підходу – сукупність управлінських заходів держави з регулювання державних доходів і видатків;
з позиції системного підходу – сукупність механізмів, форм, методів та інструментів впливу через бюджет на
соціально-економічний розвиток держави; з позиції наукового підходу – суб’єктивну форма прояву об’єктивної дії
бюджетного механізму, як сукупність методологічних принципів, практичних форм організації та методів
використання державних фінансів.
Практична значущість. Практичну цінність результати дослідження мають у контексті формування
концептуальних передумов модернізації вітчизняної бюджетної політики.
Ключові слова: бюджетна політика, бюджетно-податкова політика, фіскальна політика, фіскальне
забезпечення, бюджетне забезпечення, політика.
Myskin Yu.І. ESSENCE OF BUDGET POLICY
Purpose. The aim of the article is clarification of the semantics of the concept of “fiscal policy”.
Methodology of research. Clarification of the semantics of the concept of “fiscal policy” was carried out on the
basis of comparison and critical understanding of the approaches of scientists to the meaningful interpretation of the very
term “fiscal policy” and related concepts, which include: fiscal policy, fiscal and tax policy, fiscal support and budget
support.
Findings. The study of different points of view regarding the definition of the terms “fiscal policy”, “fiscal and tax
policy”, “fiscal support” and “budget support” allowed to clarify the semantics of the concept of “fiscal policy”. According to
the results of scientific research, it is proved that:
 the terms “budget policy” and “fiscal policy” are identical;
 the concept of “fiscal and tax policy” is false from a formal point of view, since tax policy is a structural element
of fiscal policy;
 the terms “budget support” and “fiscal support”, being identical in content, are considered by us as a prerequisite
for the formation and implementation of budgetary policy.
Originality. The essence of fiscal policy is understood as: from the standpoint of the target approach –
government measures in the budget sphere, aimed at ensuring social and economic development of the state proposed;
from the standpoint of a functional approach – a set of administrative measures of the state on the regulation of state
incomes and expenditures; from the standpoint of the system approach – a set of mechanisms, forms, methods and tools
of influence through the budget on the social and economic development of the state; from the position of scientific
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approach – a subjective form of manifestation of the objective action of the budgetary mechanism, as a set of
methodological principles, practical forms of organization and methods of using public finances.
Practical value. The results of the research are of practical value in the context of the formation of conceptual
prerequisites for the modernization of the domestic fiscal policy.
Key words: fiscal policy, fiscal and tax policy, fiscal support, budget support, policy.
Мискин Ю.И. СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель. В статье поставлена задача по переосмыслению сущности термина «бюджетная политика» и
уточнения его семантики.
Методика исследования. Уточнение семантики понятия «бюджетная политика» осуществлялось на
основе сравнения и критического осмысления подходов ученых к содержанию трактовки самого термина
«бюджетная политика» и смежных понятий, к которым отнесены: фискальная политика, бюджетно-налоговая
политика, фискальная обеспечения и бюджетное обеспечение.
Результаты. Исследование различных точек зрения по определению терминов «бюджетная политика»,
«фискальная политика», «бюджетно-налоговая политика», «фискальное обеспечение» и «бюджетное
обеспечение» позволило уточнить семантику понятия «бюджетная политика». За результатами научного
исследования доказано, что:
 термины «бюджетная политика» и «фискальная политика» тождественны;
 понятие «бюджетно-налоговая политика» является с формальной точки зрения некорректным, так как
налоговая политика является структурным элементом бюджетной политики;
 термины «бюджетное обеспечение» и «фискальное обеспечение», будучи тождественными по смыслу,
рассматриваются нами как создание предпосылок для формирования и реализации бюджетной политики.
Научная новизна. Предложено сущность бюджетной политики понимать как: с позиции целевого подхода
 меры правительства в бюджетной сфере, направленные на обеспечение социально-экономического развития
государства; с позиции функционального подхода  совокупность управленческих мероприятий государства по
регулированию государственных доходов и расходов; с позиции системного подхода  совокупность механизмов,
форм, методов и инструментов воздействия через бюджет на социально-экономическое развитие страны; с
позиции научного подхода  субъективную форма проявления объективной действия бюджетного механизма, как
совокупность методологических принципов, практических форм организации и методов использования
государственных финансов.
Практическая значимость. Практическую ценность результаты исследования имеют в контексте
формирования концептуальных предпосылок модернизации отечественной бюджетной политики.
Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетно-налоговая политика, фискальная политика,
фискальная обеспечения, бюджетное обеспечение, политика.
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демографія,

соціальна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або
(rtf). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються.
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами. Обсяг
статті має становити від 12 сторінок (Основний текст, Бібліографічний список і References);
формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).
В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 3-ма мовами (вимоги до
анотацій зазначені нижче).
3. Структура статті.
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вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з
проведеного дослідження та використаною літературою.
3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що
подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів
їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
212

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та
встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.
3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].
Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References –
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування).
3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.)
розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові
слова; міжстрічковий інтервал – 1; кегель – 14; шрифт – Times New Roman), що має такі
структурні частини: тема статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна,
практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування). Рекомендації щодо оформлення та змісту анотацій розміщені у
Додатку 3.
Увага!!!
 З метою запобігання неякісного перекладу анотацій англійською мовою такий переклад
усім авторам за окрему плату здійснює фахівець редакції (з розрахунку 40 грн за сторінку).
 Сторінки статті, на яких розміщується анотація 3-ма мовами в розмір оплати за
друкарські послуги не включаються.
 Статті англійською мовою друкуються за половину вартості друкарських послуг
(20грн за 1 сторінку) у таких випадках: а) якщо переклад професійний, а не машинний (що
відповідно буде перевірятьсь фахівцем редакції); б) якщо переклад здійснюватиме фахівець
редакції (вартість послуг перекладача – 40 грн за сторінку).
3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у Бібліографічному списку;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад,
Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman,
кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після
таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ]
тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза
згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні).
Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та
рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі
Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні
об’єкти не повинні бути сканованими.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід
вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу).
Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
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4. Порядок подання статті.
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет
сканованих документів:
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA
(http://www.apastyle.org/).
7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор),
точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові
примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть
поширюватись та передаватись стороннім особам.

Відшкодування витрат.
Відшкодування витрат за комплекс редакційних і поліграфічних робіт, а також
доставку Укрпоштою журнала автору складає 40 грн. за сторінку.
Номер рахунку перекладача та сума до сплати за переклад повідомляється кожному
автору окремо.
Банківські реквізити:
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»
ЄДРПОУ 35218979, р/р 26001000259095, МФО 300023
ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ
Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі "Сталий розвиток
економіки" від прізвище ініціали

Адреса редакції журналу "Сталий розвиток економіки":
29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2,
ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи,
тел. (096) 01-09-709
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Додаток 1
УДК 631.1
Шевченко О.І.,
канд. екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант
Одеський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств
відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий
аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу
сільськогосподарських підприємств … .
Бібліографічний список
1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання.
Україна : аспекти праці. 2007. № 5. С. 42-47.
…
8.
References
1. Antoniuk, V. (2007), “Staff for innovation: problems of formation and use”, Ukraina : aspekty
pratsi, no. 5, pp. 42-47.
…
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Анотація
Шевченко О.І., Скакун А.М.
ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ
І
ВИКОРИСТАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета.
Методика дослідження.
Результати.
Наукова новизна.
Практична значущість.
Ключові слова.
Annotation
Shevchenko O.I., Skakun A.M.
PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF PERSONNEL OF THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose.
Methodology of research.
Findings.
Originality.
Practical value.
Key words.


Науковий керівник: Антонов В.О. – д-р екон. наук, професор
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Аннотация
Шевченко О.И., Скакун А.М.
ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель.
Методика исследования.
Результаты.
Научная новизна.
Практическая значимость.
Ключевые слова.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАЯВКА
на розміщення статті у науково-виробничому журналі
"Сталий розвиток економіки"
Дані про автора
Прізвище, ім’я, по
батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва статті
Назва розділу журналу
E-mail

укр. мовою

рос. мовою

англ. мовою

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника (усі рядки обов’язково
слід заповнити):
Отримувач
Вулиця
Номер будинку
Номер
квартири
(кабінету,
кімнати)
Назва населеного пункту
Індекс
Контактний телефон
Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал "Сталий
розвиток економіки". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо
змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.
Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010.
Дата
Підпис
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 3
Основні рекомендації,
що слід враховувати при оформленні анотації статті
(не менше 1800 знаків з пробілами)
1. Мета (перенесіть зі статті).
2. Методика дослідження має розкривати, які методи використані для отримання того чи іншого
результату дослідження (наприклад, метод порівняння використано для обґрунтування чи вибору
технології виробництва…..). Тобто, методика має узгоджуватися з результатами дослідження.
3. Результати дослідження мають узгоджуватися з висновками статті. Тому висновки статті мають
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бути чіткими (за пунктами), що розкривають суть результатів і їх значення для науки чи практики
(наприклад: обґрунтовано, визначено, сформовано і т.д…., а не узагальнюючими). Не може бути
результатом дослідження проаналізовано, досліджено.
4. Наукова новизна має випливати з результатів дослідження (тобто, один із результатів
дослідження має наукову новизну). Наукову новизну необхідно викласти так: розроблено
(обґрунтовано……), що на відміну від існуючого…… (включає, охоплює………), (сприяє,
забезпечує……. вищу продуктивність, ефективність…..знижує собівартість…..тощо).
5. Практична значущість. Необхідно вказати де, в яких сферах (підприємствах, інституціях,
галузях…..) можуть бути запропоновані для впровадження результати дослідження і на який ефект
можна очікувати від впровадження.
6. Ключові слова: 6-10 слів (словосполучень).
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