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Постановка проблеми. Сільське господар-
ство має ряд особливостей, які відрізняють його 
від інших економічних секторів. Вирощування 
аграрної продукції здійснюється передусім як 
приватна діяльність, яка виконується на обме-
женій території переважно домашніми госпо-
дарствами, але також має багато можливостей 
для колективних дій. На економічний стан цьо-
го сектору суттєво впливають глобальні сили, а 
його структура і розвиток багато в чому залежать 
від державного втручання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній науковій літературі питання, 
пов’язані з процесами світового сільськогос-
подарського ринку, сільськогосподарських 
кластерів та інших бізнесових мереж у сучас-
них умовах глобалізації, знайшли відображен-
ня в працях: О. Богми, М. Войнаренко, Д. Крі-
санова, А. Мокія, С. Мочерного, Ю. Пахомова, 
В. Савченка, Г. Семенова, С. Соколенка, В. Чу-
жикова та ін. цій проблематиці присвячено та-
кож дослідження багатьох авторів близького 
та далекого зарубіжжя, зокрема: Т. Адебойе, 
К. Надві, М. Пиоре, М. Портера, В. Прайса, 
К. Сєйбела, В. Третяка, П. Хазеля, Г. Хасаєва 
та ін.

Мета статті — розглянути, дослідити та зро-
бити аналіз розвитку світового сільськогосподар-
ського ринку, його можливостей та перспективи 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чіль-
не місце в системі світового сільськогосподарсько-
го ринку посідає міжнародна торгівля аграрною 
продукцією та продовольством, у той же час як 
останні елементи інколи мають протилежно спря-
мований вплив на світовий сільськогосподарський 
ринок. Так, розширення діяльності ТНК, транс-
фери капіталу, технологій та інтернаціоналізація 
знань — усе це у поєднанні з діяльністю міжнарод-
них організацій скерований на лібералізацію еко-
номічних стосунків і міжнародної торгівлі на гло-
бальних аграрних ринках. Зі свого боку аграрна та 
торговельна політика держави, а в деяких випадках, 
і міжнаціональні угоди можуть утворювати захисні 
бар’єри для підтримання національних виробників, 
або для уникнення посилення конкуренції з боку 
аграрних виробників держав, які не входять у дані 
міжнаціональні формування й угоди [1].

Найбільш уразливими з точки зору продо-
вольчої безпеки є регіони Близького Сходу, Аф-
рики, Азії та Європи, рівень самозабезпеченості в 
яких недостатній, про що свідчать дані табл. 1.

Сьогодні в багатьох країнах агропродоволь-
чі системи стали більш складними, починаючи з 
використання фірмами біотехнологій і завершу-
ючи високим ступенем перероблення продуктів 
харчування. Дедалі частіше ці компанії розробля-
ють різні альянси з іншими учасниками системи, 
утворюючи нові агропродовольчі формування — 
продовольчі кластери.
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Оскільки сільське господарство стає дедалі 
більш концентрованим і інтегрованим, ці гігант-
ські кластери створюють олігопсонію, тобто ри-
нок, на якому невелика кількість покупців має 
ринкову владу над великою кількістю продавців 
для більшої частини агропродовольчого лан-
цюжка, дозволяючи їм максимізувати прибуток 
за мінімального ризику. В результаті агропродо-
вольча система стала схожа на пісочний годин-
ник. Унизу знаходяться мільйони фермерів і на-
йманих сільськогосподарських працівників, у той 
час як у верхній частині — мільярди споживачів 
як багатих, так і бідних. У вузькому місці в центрі 
перебувають декілька транснаціональних корпо-
рацій — постачальників сировини, харчової про-
мисловості та роздрібної торгівлі — отримуючи 
прибуток від кожної угоди. Як правило, ці фір-
ми закуповують сільгоспсировину через закриті 
контракти або внутрішньофірмові постачання за 
внутрішніми цінами, а не на відкритих оптових 
ринках [2] і навіть тоді, коли вони купують їх на 
оптових ринках, ціни можуть бути значно ниж-
че витрат на виробництво у зв’язку з надмірною 
пропозицією [2]. Отже, збитки від «стиснення» 
витратами цін припадають на виробників, які не-
суть велику частину ризику і малу частку нагоро-
ди, якщо така є взагалі.

Оскільки сільське господарство залежить від 
торгівлі значною мірою, ніж більшість економіч-
них секторів, великий вплив на його стан мають 
умови, що визначають середовище торгівлі та 
торговельна політика. У той час як загальні тор-
гові бар’єри в промислово розвинених країнах 
значно знизилися за останні десять років, «зали-
шок» бар’єрів зосереджено на сировинній про-
дукції сільського господарства та продукції трудо-
містких виробництв, відносно яких країни менш 

розвинені, володіють порівняльними перевагами 
у міжнародній конкуренції. Високий рівень під-
тримки сільського господарства, що в середньо-
му сягає 280 млрд дол. США на рік у країнах, що 
входять до ОеСР, тиснуть на світові ціни на низку 
ключових товарів (зокрема, цукор, бавовну, моло-
ко та яловичину) і глибоко підривають зростання 
сільського господарства в країнах, що розвива-
ються [3]. Квоти і тарифи в країнах-членах ОеСР 
залишаються важливим інструментом для захисту 
внутрішніх ринків; також санітарні та фіто-сані-
тарні обмеження дедалі більше виконують ті самі 
функції. Ставки тарифів і квоти дотепер захища-
ють 28 % сільськогосподарської продукції ОеСР 
[3]. Хоча середній тариф на сільськогосподарську 
продукцію в цих країнах знаходиться в розбіж-
ності 10–20 %, дуже високі тарифи (до 500 %) по 
конкретних позиціях імпорту сільськогосподар-
ської продукції знижують ринкові можливості для 
фермерів країн, що розвиваються [4].

Нарощування сільськогосподарського ви-
робництва більше не є пріоритетною метою для 
Європейського Союзу. Замість цього на перший 
план виходять такі питання:

 — підвищення рентабельності сільськогос-
подарського виробництва;

 — розвиток нових перспективних напрямів 
сільського господарства та перероблення сіль-
госпсировини (наприклад, органічного виробни-
цтва, тобто вирощування і перероблення аграрної 
продукції з метою отримання екологічно чистого 
та безпечного продовольства);

 — оптимальне використання природних ре-
сурсів, захист і поліпшення навколишнього се-
редовища.

Стосовно підтримки аграріїв парадигма САП 
також змінилася: якщо в перші десятиліття її 
функціонування вона була покликана гаранту-
вати стабільні доходи фермерів, то тепер акцент 
робиться на поліпшення якості життя сільського 
населення та на комплексний розвиток сільської 
місцевості. На реалізацію цих нових цілей були 
спрямовані системні реформи САП, що прово-
дилися з початку 1990-х років: План Макшер-
рі (MacSharry Plan) та «Порядок денний-2000» 
(«Agenda-2000»), які привели до формування двох 
взаємопов’язаних, але окремих напрямів САП, 
так званих «опор» (pillars) [5].

Перший напрям (підтримка виробництва) 
спрямовано на вирішення питань організації 
сільськогосподарських ринків і підтримки фер-
мерських доходів. ця «опора» використовує пе-
реважно спільні (наднаціональні) заходи регулю-
вання внутрішніх ринків та сільгоспвиробництва, 
переважно за допомогою системи загальної орга-

Таблиця 1
Сальдо міжнародної торгівлі продовольством  
за регіонами світу у 2017 р., млрд дол. США1

Регіони
Позитивне 

сальдо
Негативне 

сальдо

центральна і Південна 
Америка

+ 91 -

США і Канада + 35 -

Австралія і Нова 
Зеландія

+ 15 -

Країни колишнього 
СРСР

- –7

центральна і Південна 
Африка

- –21

Європейський Союз - –22

Близький Схід –41 

Південно-Східна Азія –50

1 Джерело: WTO: International Trade Statistics 2017. — Geneva: World Trade Organization, 2017. — [електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.wto.org/ english/res_e/statis_e/its2010_e/its2010_e.pdf.
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нізації ринків (наразі в ЄС діє 21 організований 
ринок, у тому числі: зерна, свинини, яловичини, 
м’яса птиці й яєць, молочних продуктів, фруктів 
і овочів, вина, цукру та ін.). Для деяких товарів 
(наприклад, бавовни) діють спеціальні режими 
підтримки виробників. За межами цієї систе-
ми залишена лише невелика частина продукції 
аграрного сектору (наприклад, мед, кава, кони-
на, шовкопряди), проте частково САП охоплює 
і цю продукцію. Наприклад, з бюджету ЄС виді-
ляють кошти на боротьбу з хворобами бджіл і на 
просування меду на внутрішньому ринку Союзу; 
з коштів Євросоюзу також фінансуються заходи 
законодавчого захисту товарних марок кави з під-
твердженим географічним походженням з ЄС.

Порівняно з першими етапами САП помітно 
зросло значення інструментів безпосереднього (не-
ринкового) впливу на аграрний сектор. Зниження 
інтервенційних цін ЄС під тиском вимог СОТ, зрос-
тання внутрішнього попиту, здешевлення імпор-
ту через зменшення світових цін (до 2017 р.), а та-
кож підвищення курсу євро — усе це різко знизило 
ефективність і значення втручання ЄС на більшості 
організованих ринків. Витрати на ці заходи в 2010–
2017 рр. становили 10 % від загального бюджету 
першого напряму САП. Також знизилося значення 
експортних субсидій (тепер на них припадає менше 
9 % загальних витрат у цій «опорі»). Водночас поміт-
но (майже до 80 %) зросли витрати на прямі субси-
дії, пов’язані з виробництвом конкретних продуктів 
і зі скороченням оброблюваних площ [6]. До 2017 р. 
прямі платежі становитимуть 91 % витрат у рамках 
першого напряму, і будуть здійснюватися переваж-
но у вигляді єдиних аграрних платежів. Причому 
повна виплата цих субсидій буде здійснюватися на 
умовах взаємної відповідності (тобто лише за до-
тримання фермерами екологічних норм і стандартів 
якості). це дозволить скоротити забруднення на-
вколишнього середовища, зменшити площу обро-
блюваних земель, а також зайняти частину орних 
земель (до 15 % до 2020 р.) культурами для виробни-
цтва біопалива.

Другий напрям САП (соціально-структур-
ний) покликаний підтримувати збалансований 
розвиток сільських територій, сприяти підвищен-
ню рівня життя на селі, а також зменшення соці-
ально-економічних диспропорцій між сільськи-
ми місцевостями країн і регіонів ЄС.

«Друга опора» формується за рахунок трьох 
основних «осей», тобто напрямів, які забезпечу-
ють цільову концентрацію заходів сільського роз-
витку. Перша «вісь» стосується підвищення кон-
курентоспроможності аграрного сектору. Вона 
включає широкий комплекс заходів, спрямова-
них на розвиток людського капіталу, у їх числі: 
професійна підготовка фермерів, допомога сіль-
ській молоді зі започаткуванням бізнесу, в тому 
числі не тільки пов’язаним з сільським виробни-

цтвом, дострокові пенсії для літніх фермерів, ін-
формаційно-консультаційні послуги. До першої 
«осі» також належать різноманітні заходи, націле-
ні на модернізацію виробництва і розвиток сіль-
ських територій. Європейський Союз здійснює 
допомогу фермерам в освоєнні виробництва но-
вих видів продукції, реорганізації господарства, 
впровадження нових технологій виробництва і 
перероблення сільгосппродукції. Крім того, зрос-
таюча увага приділяється розвитку сільської інф-
раструктури. Дедалі більше значення в рамках 
цієї «осі» надається також підвищенню якості та 
безпеки продуктів харчування, для чого вводяться 
спеціальні стандарти і сертифікати.

Друга «вісь» — поліпшення навколишньо-
го середовища та сільських ландшафтів, шля-
хом виплати компенсацій фермерам у незручних 
гірських регіонах, особливих агроекологічних 
платежів (від 200 до 900 євро на га), платежів за 
поліпшення умов утримання тварин (50 євро на 
голову), субсидування заліснення сільськогоспо-
дарських земель та ін.

Третя «вісь» націлена на поліпшення якості 
життя і диверсифікацію господарської діяльнос-
ті на сільських територіях. Вона включає зокрема 
такі заходи: покращення доступу селян до основ-
них послуг; благоустрій та оновлення житлового 
фонду сіл; охорона культурної спадщини, розви-
ток несільськогосподарських видів зайнятості; 
заохочення туризму в сільських районах; сприян-
ня розвитку малого бізнесу. До цієї осі примикає 
програма «LEADER» з підтримки розробляння 
локальних стратегій розвитку сільських регіонів, 
створення ініціативних груп з реалізації та впро-
вадження інновацій тощо.

У рамках другого напряму САП країнам вста-
новлені мінімальні норми витрат по кожній «осі»: 
25 % — для другої «осі», по 10 % — для першої і 
третьої, 5 % — для програми «LEADER». У серед-
ньому по ЄС на заходи другої «осі» до 2018 р. буде 
направлено 46 % усіх витрат другої «опори» САП. 
Фактична структура витрат, як і взагалі заходи 
політики другої «опори» САП, конкретизується 
в національних Програмах розвитку сільських 
територій. Національні програми розробляються 
на основі загальних напрямів аграрного розвитку 
ЄС і реалізуються на принципах сумісного фінан-
сування. Наприклад, витрати, що заплановано 
на період 2012–2018 р. по національній програмі 
Німеччини становлять 13 млрд євро, з них 60 % — 
асигнування з бюджету ЄС, а 40 % — з національ-
них та місцевих бюджетів. В Ірландії із засобів 
ЄС буде покрито понад 50 % витрат національної 
програми, в Польщі та Литві — майже 80 % [7].

У 2017 р. спеціальна група з реформуван-
ня САП, яка створена Європейською Комісією, 
представила свої пропозиції у вигляді пакета нор-
мативних актів, які мають вступити в дію після 
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2018 р. [7]. Заявлена   мета цієї реформи полягає в 
забезпеченні європейських громадян безпечними 
і якісними продуктами харчування, зберігаючи 
при цьому навколишнє середовище [7].

Відповідно до цих пропозицій трьома загаль-
ними цілями майбутньої CAП є: 

 — життєздатне виробництво продуктів харчу-
вання; 

 — стале управління природними ресурсами;
 — збалансований розвиток сільських тери-

торій.
Остання мета кореспондується з цілями ре-

гіональної політики ЄС, що фінансується Струк-
турним фондом, у тому числі із заходами щодо 
створення життєздатних кластерів.

Висновки. Отже, економічним стрижнем про-
позицій стосовно реформування спільної аграрної 
політики ЄС є суттєве скорочення заходів під-
тримки аграрного сектору, що належать до так зва-
ної «жовтої скриньки». це буде складно, оскільки 
відмова від експортних субсидій і ослаблення або 
скасування заходів внутрішньої підтримки зажа-
дають докорінної зміни всієї «архітектури» САП, а 
також забезпечення більшої відкритості європей-
ських ринків аграрної продукції та продовольства. 
Реалізація цих заходів поставить європейських 
фермерів перед вибором, чи забезпечити життєз-
датність власним господарствам в умовах поси-
лення конкуренції, чи вийти з ринку. Одночасно ці 
реформаторські заходи створять стимули для екс-
портної експансії на ринки ЄС сільгоспвиробників 
з інших країн, які мають або будуть здатні створити 
відчутні конкурентні переваги.
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Н. В. Коваль [3], В. Никифоренко [16] та ін. Авто-
рами визначено основні макроекономічні та со-
ціальні чинники, які мають найбільший вплив на 
нерівність у розподілі доходів домогосподарств.

Мета статті — розкрити сутність економічної 
нерівності у світі, її особливостей в Україні та роз-
робити пропозиції з удосконалення заходів подо-
лання економічної нерівності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
більшою із соціальних проблем, що постала перед 
сучасним суспільством, є економічна нерівність, 
яка належить до соціальної нерівності та є однією 
з найбільш досліджуваних її форм. Вона породжує 
відмінності у розподілі економічних активів та до-
ходів між групами населення або окремими осо-
бами.

Поступове зростання економічної нерівно-
сті, зокрема бідності, як її прояву, у великої кіль-
кості країн зумовлює багато питань щодо впливу 
глобалізації на національну економіку та міжна-
родне суспільство загалом.

економічна нерівність на сьогодні є надзви-
чайно великою на світовому рівні і має тенденцію 
до зростання. Понад 70 % загального світового ба-
гатства знаходяться у володінні 10 % населення.  

Постановка проблеми. Найбільшою і най-
суперечливішою проблемою, що характерна не 
лише для України, а й для всього світу, є еконо-
мічна нерівність, яка супроводжує людство про-
тягом усього його існування. Вона негативно по-
значається на рівні життя населення, впливає на 
людський розвиток, є джерелом соціальної на-
пруженості та державної нестабільності, негатив-
но впливає на розвиток національної економіки. 
Разом з тим, з іншого боку, вона є рушійною си-
лою економічної активності населення. Головною 
проблемою економічної нерівності є бідність, яка 
своєю чергою призводить до погіршення здоров’я 
населення, зниження працездатності, негатив-
но впливає на соціально-економічний розвиток. 
Нині питання економічної нерівності постає до-
волі гостро, адже для структури українського 
суспільства характерні: низька частка середнього 
класу, значна диференціація доходів населення, 
велика частка бідного населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань економічної нерівності населення 
присвячені роботи таких науковців, як: І. В. Ак-
сьонова [8], О. М. Балакірєва [9], В. О. Бригадир 
[6], О. В. Бондар-Підгурської [15], О. Больша [14], 
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У глобальному вимірі в 2017 р. 1 % людей, що пе-
ребувають зверху в розподілі багатства, володіли 
33 % загальних  статків проти 28 % у 1980 р. У цей 
час 50 % населення, що знаходяться у нижній час-
тині цього розподілу, володіє менше ніж 2 % гло-
бального багатства [1, с. 200].

За даними Європейської економічної комісії 
Організації Об’єднаних Націй, найбільша серед-
ньомісячна заробітна плата в Європі становить 
7351 дол. США у Швейцарії. Тим часом найгір-
ший показник в Україні, де середньомісячна за-
робітна плата за аналізований період становить 

267 дол. США, що в 27,5 рази менше за показник 
Швейцарії. За рівнем зарплат Україна знаходить-
ся на останньому місці в Європі. Якщо порівню-
вати українську середньомісячну заробітну плату 
з країнами Європейського Союзу, то найближче 
до нашого показника розташувалась сусідня Ру-
мунія з результатом 819 дол. США, а от найбільша 
середньомісячна заробітна плата в ЄС в Люксем-
бурзі й становить 5988 дол. США, що в 22,4 рази 
більше ніж в Україні та в 7,3 рази ніж в Румунії 
(рис. 1).

Рис. 1. Середньомісячна заробітна плата в окремих 
країнах Європи та України, 2017 р. (розраховано авторами за даними [2])

У сучасній Україні спостерігається своєрід-
ний феномен: офіційна статистика свідчить про 
доволі помірний, відповідний європейським 
стандартам ступінь нерівності, а населення і екс-
перти переконані в тому, що суспільство є дуже 
розшарованим [3, с. 47].

Нерівномірність розподілу доходів можна ви-
значити за допомогою великої кількості різних 
методів, серед яких у дослідженні використали 
криву Лоренца (розподіл доходів в економіці), 
проаналізували коефіцієнт Джині (коефіцієнт 
концентрації доходів) та розглянули квінтильний 
коефіцієнт (диференціація доходів населення).

Рис. 2. Крива Лоренца для України, 2017 р. (розраховано авторами за даними [4])

Доходи населення України мають широку не-
рівномірну основу, яка намагається вирівнятися 
під бісектрису, адже що менше фактична крива 
Лоренца відхиляється від неї, то меншим є ступінь 
нерівності в розподілі доходів. У нашому випад-
ку можна стверджувати про помірну нерівність 
у загальних доходах домогосподарств, які вони 
вважають достатніми, щоб не відчувати себе бід-
ними за розміром середньодушового грошового 
доходу (рис. 2).

По мірі руху кривої Лоренца, починаючи від 
найбідніших верств населення, відбувається плав-
ний перехід до людей із середнім достатком. Про-
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те ближче до кінця, крива Лоренца робить різкий 
стрибок, що свідчить про наявність суттєвого роз-
риву між багатим та середнім класом. Варто за-
значити, що саме середній клас формує спожив-
чий потенціал національної економіки країни та є 
своєрідним стандартом стабільності суспільства, 
визначаючи кінцевий попит, адже середній клас є 
символом соціальної держави. Велика розлогість 
кривої у випадку з бідною частиною населення та 
різкий перехід до багатих підтверджує наявну еко-
номічну нерівність серед населення України.

Показовим є також розрахунок коефіцієнта 
Джині. За офіційними даними Державної служби 

статистики України він має тенденцію до спаду, 
оскільки у 2017 р. порівняно з 2013 р. відбулося 
його зменшення на 0,005, а у 2017 р. порівняно з 
2016 р. — на 0,012 (табл. 1).

Проведене Державною службою статистики 
України дослідження не є актуальним, причиною 
цього є висока тінізація національної економіки 
та приховування заможними людьми своїх справ-
жніх доходів, що ставить під сумнів точність ста-
тистичних даних.

За результатами розрахунків визначено квін-
тильний коефіцієнт, а саме: за даними Державної 
служби статистики України, наявна різниця між 

Таблиця 1
Динаміка індексу Джині для України, 2013–2017 рр. (розраховано авторами за даними [4])

Показник

Роки 2017 р. до 2013 р. 2017 р. до 2016 р.

2013 2014 2015 2016 2017
абсолютне 

відхилення,
(+,-)

відносне від-
хилення,

(%)

абсолютне 
відхилення

(+,-)

відносне 
відхилення, 

(%)

Індекс 
Джині

0,237 0,226 0,227 0,220 0,232 0,005 2,1 0,012 5,4

20 % найбагатших і 20 % найбідніших становить 
3 рази.

За даними «Індексу людського розвитку» 
Програми розвитку ООН, що базується на інфор-
мації звітів національних статистичних органів, 
індекс Джині та квінтильний коефіцієнт в Україні 
є найнижчими у світі [5, c. 31].

Показово зазначають експерти, що незважа-
ючи на оптимістичні показники Державної служ-
би статистики, соціальна нерівність в Україні все 
ж є однією з найбільших у світі. За твердженням 
директора соціальних програм центру Разумкова, 
Л. Шангіної коефіцієнт Джині для України коли-
вається від 0,3 до 0,6 [6, с. 14]. Водночас різниця в 
доходах між 10 % найбагатших і 10 % найбідніших 
з урахуванням тіньових доходів досягає 40 разів 
[7, с. 11].

Наведені показники знову ставлять під сум-
нів точність статистичних даних, які надає Дер-
жавна служба статистики, адже вони не відобра-
жають реальний рівень соціальної нерівності, що 
існує сьогодні в Україні.

У нашій країні значна верства населення, ре-
альні доходи якої нижче прожиткового мінімуму, 
у той же час має населення з дуже високими до-
ходами. Все це ще раз підтверджує наявність зна-
чного розшарування населення України за рівнем 
економічної забезпеченості та відсутності в країні 
середнього класу й необхідності його формування 
[8, с. 60].

Для розвитку потужного середнього класу в 
Україні необхідно, передусім, вирівняти розподіл 
доходів, а не лише їх розділити між усіма членами 
суспільства. Через диференціацію доходів та рівня 
життя населення виникає соціально-економічна 
проблема — бідність. При цьому, під бідністю слід 

розуміти такий економічний стан людей, за яко-
го вони не мають мінімуму матеріальних ресурсів 
для задоволення своїх фізіологічних і соціальних 
потреб.

Практика свідчить про наявність економіч-
них парадоксів в Україні. Так, за інформацією 
Державної служби статистики України, за 2013–
2017 рр. спостерігається тенденція до збільшення 
прожиткового мінімуму на 8,7 %, але він не відпо-
відає реальному прожитковому мінімуму в зв’язку 
з тим, що складається на основі занижених і не-
прозорих показників. Прожитковий мінімум в 
Україні застосовується лише для того, щоб дати 
оцінку рівня життя, але цей показник повинен 
також застосовуватися для встановлення міні-
мальної заробітної плати. Паралельно, протягом 
2013–2017 рр. спостерігалося збільшення номі-
нальних доходів населення. Так, номінальна за-
робітна плата зросла у 2,18 рази (рис. 3).

За даними Міжнародної організації праці, мі-
німальна заробітна плата у більшості країн світу в 
кілька разів перевищує фізіологічний прожитко-
вий мінімум і становить 40–60 % середньої заро-
бітної плати [9, с. 128].

Невідповідність мінімальної заробітної пла-
ти реальному прожитковому мінімуму, а разом з 
тим, заниженість оплати праці, зумовлюють нега-
тивні наслідків: безробіття, бідність працюючих, 
«відплив» кваліфікованих працівників із про-
фільних секторів, «відплив» трудових ресурсів у 
сектор нелегальної зайнятості, зовнішня трудова 
міграція. Своєю чергою, поєднання перелічених 
наслідків спричиняє зниження якості трудових 
ресурсів, обмеження платоспроможності суспіль-
ства та, відповідно — внутрішнього ринку, збіль-
шення бюджетних витрат на потреби соціальної 
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допомоги, обмеженість внутрішніх інвестицій, 
порушення прав громадян (на якісну медичну 
допомогу, освітні послуги, судовий захист), і на-
решті — відсутність сприятливих умов для про-
ведення реформ у соціальній сфері (пенсійної 
реформи у сфері охорони здоров’я та соціальної 
допомоги) [10, с. 57–58].

За даними глобального дослідження «Індекс 
соціального розвитку», проведеного американ-
ською неурядовою організацією Social Progress 
Imperative, в 2017 р. Україна займає 64 місце се-
ред 128 країн світу та належить до країн з розвит-
ком вище середнього. Індекс визначає рейтинги 
країн на базі показників, що мають безпосередній 
вплив на якість життя людей, формуючи соціаль-
ний прогрес суспільства, який включає в себе три 
напрями соціального розвитку: базові людські по-
треби, добробут і можливості. Лідером світового і 
європейського рейтингу є Данія з результатом — 
90,57. Порівняно з країнами ЄС Україна займає 
останнє місце з індексом 68,35 (рис. 4).

Україна як держава повинна мати стратегічні 
напрями, за якими здійснюватиметься соціальна 
політика, а саме:

1. Сфера соціального захисту — розроблення 
та запровадження комплексу різноманітних со-
ціальних гарантій, які держава має надавати для 
створення рівноцінних стартових можливостей, 
загальна обов’язкова державна програма страху-
вання від соціальних ризиків [12].

2. Сфера оплати праці — підвищення рівня 
оплати праці, розширення прожиткового мініму-
му на одну особу як основи мінімальної заробітної 
плати.

3. Сфера освіти — підготовка кадрів для спе-
ціальностей, що мають попит на ринкові праці та 
є частиною науково-технічного прогресу.

4. Забезпечення соціальної безпеки, що від-
водиться інститутам та організаціям, ресурсам, 
методам та принципам забезпечення безпеки, які 
застосовуються кожним її суб’єктом. Разом з тим, 
соціальна безпека повинна включати і духовну 

Рис. 3. Динаміка прожиткового мінімуму, номінальної 
та реальної заробітної плати в Україні, 2013–2017 рр. (розраховано авторами за даними [4])

Рис. 4. Індекс соціального розвитку в окремих 
країнах Європи та України, 2017 р., % (розраховано авторами за даними [11, с. 4])
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безпеку, що складається з соціальної ідентичнос-
ті норм моралі, ціннісних орієнтацій, соціальної 
ідентичності освіти, ідеології, культури і мати 
суб’єкти її забезпечення.

5. Реформування охорони здоров’я — запро-
вадження повноцінного страхування населення 
та діяльності відповідних фондів.

6. Розвиток фізичної культури і спорту — ре-
алізація програми розвитку фізичної культури і 
спорту серед інвалідів, дітей-сиріт, «важких під-
літків», хронічно хворих. Створення національної 
системи моніторингу, оцінювання й прогнозуван-
ня стану фізичного здоров’я населення, залучен-
ня у сферу коштів із позабюджетних установ.

7. Соціальна підтримка населення — прин-
цип надання адресної соціальної допомоги лише 
тим домогосподарствам, фактичні прибутки або 
споживання яких знаходяться нижче прожитко-
вого мінімуму. Проте, останнім часом, він стосу-
ється і, перш за все, груп населення, які до цього 
моменту належали до категорії матеріально забез-
печеного населення [13].

Крім того, в сьогоднішніх умовах поглиблен-
ня європейської інтеграції України потрібно вирі-
шувати критичні проблеми у сфері зайнятості на 
ринку праці з метою сприяння соціальному роз-
витку та більш ефективному використанню наяв-
ного людського потенціалу.

З урахуванням пріоритетів наукових змін та 
інтеграційних процесів результатом державної 
політики зайнятості мають стати:

— підвищення соціальних стандартів до єв-
ропейського рівня;

— науково-технічна інтеграція в міжнарод-
ний економічний простір;

— транскордонне співробітництво;
— конкурентоспроможність вищої освіти;
— забезпечення заробітною платою мотива-

ційної та відповідальної функції як засобу запобі-
гання трудової міграції;

— структурна зміна виробництва;
— розвиток кластерного механізму;
— розвиток сфери послуг [14].
Висновки. економічна нерівність є однією з 

найбільш досліджуваних форм соціальної нерів-
ності. Дослідження економічної нерівності тісно 
пов’язане з вивченням бідності, неформальної еко-
номіки країни, трудової міграції населення, без-
робіття, соціальної справедливості та формування 
соціальної політики. У сучасній Україні рівень еко-
номічної нерівності відіграє надзвичайно велику 
роль у суспільстві. На сьогодні для українського 
суспільства характерна висока диференціація між 
різними групами населення. Незважаючи на це, в 
Україні відсутній потужний середній клас, який мав 
би бути основою економічної стабільності держави.

Тільки за рахунок упровадження заходів бо-
ротьби з економічною нерівністю, які передбача-

тимуть адресну допомогу, соціальне страхування, 
зниження податкового тиску, зниження рівня ко-
рупції, введення прогресивного податку, деталь-
ний моніторинг кількісних показників оцінки 
бідності, розвиток демократичних інститутів для 
забезпечення прав і свобод громадян, можна буде 
знизити загальний рівень економічної нерівності 
в Україні.
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Анотація. У статті виявлені проблеми дефіциту фінансування та інвестування збереження й сталого 
розвитку сільських територій. Визначені його причини та ризики. Обґрунтовані нові джерела та можливі 
ресурси надходження інвестицій. Розроблені пріоритетні напрями їх використання, серед яких першочергове 
значення надано всебічним інноваціям. Обґрунтовано визначну роль держави в стимулюванні та мотиваціях 
інвестиційної діяльності великого агробізнесу на селі.
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Summary. The article reveals the problems of financing and investment deficit, preservation and sustainable 
development of rural areas. Determining its causes and risks. New sources and possible resources of investments are 
substantiated. Priority directions of their use have been developed. Among them, priority is given to comprehensive 
innovation. The author substantiates the determining role of the state in stimulating and motivating the investment 
activity of large agribusiness in rural areas.
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М. Ігнатенка, І. Ксьонжик, І. Романюк, А. Рус-
нак. У них розглядаються питання їх структури 
й організації, ефективності сільської економіки, 
ринку праці й демографічної ситуації. Проте ін-
вестиційне забезпечення сталого розвитку потре-
бує подальшого вивчення.

Мета статті — виявити проблеми й тенденції 
інвестиційного забезпечення сталого розвитку 
сільських територій та визначити його нові дже-
рела й пріоритети.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вна-
слідок дії низки несприятливих чинників, як то: 
недостатня кількість та обмеженість власних, 
залучених та позикових інвестиційних джерел, 
низька інвестиційна привабливість та недостатній 
рівень розвитку сільської економіки, нестабіль-
ність та невизначеність ринкового фінансового 
середовища в країні, реєстрацію надприбуткових 
гігантських агрохолдингів, агрокорпорацій в оф-
шорах, низький рівень соціальної відповідальнос-
ті та державно-приватного партнерства вказаний 
напрям залишається нереалізованим.

Постановка проблеми. Формування ефек-
тивної моделі інвестування збереження й стало-
го соціально-економічного розвитку сільських 
територій залишається актуальною проблемою 
аграрної політики України. Соціально-еконо-
мічна активність, рівень та якість життя населен-
ня в значній кількості сільських регіонів країни 
є досить низькими, що зумовлюється багатьма 
негативними чинниками. економічну, соціальну 
та екологічну ситуацію значно погіршують кри-
зові явища в розвитку освіти, охорони здоров’я, 
культури і спорту, виробничої інфраструктури, 
малого підприємництва на селі. Тому пріори-
тетним напрямом вирішення складних соціаль-
но-економічних проблем є залучення значних 
інвестиційних ресурсів, що актуалізує їх наукове 
обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку сільських територій є предметом 
досліджень відомих вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Ідеться про фундаментальні роботи 
як окремих наукових колективів, так і науковців: 
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На думку М. Ігнатенка, інвестування сіль-
ської економіки повинне керуватися певними 
завданнями сталого розвитку та принципами 
доцільності, економічності, соціальної відпо-
відальності [1, с. 248]. Інвестиції не мають за-
безпечувати тільки «бюджети проїдання», тобто 
соціальні виплати, бюджетування закладів соці-
альної інфраструктури та житлово-комунального 
господарства. Ідеться, насамперед, про підтримку 
раціональної спеціалізації та розмірів сільсько-
господарського виробництва як основного систе-
моутворюючого чинника, функціонування якого 
спирається на масштабне ресурсокористування та 
ресурсозбереження.

Отже, конкурентоспроможність сільських те-
риторій визначається станом використання природ-
них ресурсів, зокрема, збереженням їх природних 
якостей і зміцнення екологічної безпеки. Постають 
дві взаємопов’язані проблеми: перша — вплив об-
меженості природних ресурсів на їх використання 
і розвиток суспільного виробництва, зростаюче за-
бруднення середовища; друга — необхідність роз-
роблення комплексу заходів щодо ліквідації цієї не-
безпеки для подальшого розвитку суспільства.

Сучасний стан взаємодії людини і природи 
характеризується двома протилежними тенден-
ціями: 1) науково-технічна революція створює 
широкі можливості для перетворення природи; 
2) вони викликають вкрай несприятливі наслідки 
в природних системах. ці наслідки надзвичайно 
погіршують умови життя самих людей щодо якос-
ті довкілля, зайнятості і саморозвитку, доходів і 
добробуту, відпочинку; спонукають масові мігра-
ції за кордон, депопуляцію населення, деградацію 
сільських територій.

Стратегічні й тактичні завдання України, а 
саме намагання інтегруватися до європейського 
співтовариства, роблять соціально-економічне 
зростання за рахунок наукових здобутків та їх тех-
нологічного застосування однією з найактуальні-
ших проблем [2, с. 7]. Проте інноваційні процеси 
стримуються цілою низкою організаційних, фі-
нансових та правових чинників, а сама вітчизня-
на економіка продовжує базуватись на сировин-
ному та низькотехнологічному устрої. Тривала 
економічна криза, тягар соціально-економічних 
проб лем, гострота регіональних диспропорцій — 
ці реалії сучасного українського сільського життя 
викликають необхідність їх подолання, що не-
можливо без активізації інноваційно-інвестицій-
ної діяльності.

Згідно із Законом України «Про інноваційну 
діяльність», до інновацій належать конкуренто-
спроможні технології, продукція, послуги й управ-
лінські підходи на підтримку виробництва, бізнес-
процесів і маркетингово-комерційних заходів, які 
спрямовуються на досягнення суттєвого струк-
турного та якісного поліпшення у виробничій чи 

соціальній сферах. Дотримуючись класичного ви-
значення інновації як нової функції виробництва, 
вона «досягається не шляхом дрібних поліпшень 
старого устаткування чи наявної організаційної 
схеми, а через введення нових засобів виробництва 
чи систем його організації» [3, с. 257].

Перехід до інноваційної моделі розвитку по-
требує значних інвестицій, які треба найбільш 
оптимально залучати і використовувати для впро-
вадження нововведень. З погляду фінансів, інвес-
тиції — усі види активів (коштів), що вкладаються 
в економічну діяльність з метою отримання дохо-
ду, а з точки зору економіки, інвестиції — це ви-
трати на створення, розширення і технічне пере-
озброєння основного і неосновного капіталу.

Л. Мармуль, І. Романюк вважають, що одним 
з основних елементів розвитку села є соціальна 
інфраструктура, яку необхідно розвивати на осно-
ві інноваційно-інвестиційної діяльності [4, с. 46]. 
У загальному розумінні соціальна інфраструкту-
ра є системою елементів сільського середовища 
проживання, що виконує функцію забезпечення 
умов для відтворення населення. В цьому контек-
сті це не лише сфера обслуговування сільського 
населення, що необхідна для задоволення ряду 
традиційних потреб сільських жителів. Більшою 
мірою, це певний механізм координації існуючих 
характеристик сільського способу життя, спрямо-
ваний на формування перспективних соціальних 
форм життєдіяльності.

Функції галузей соціальної інфраструктури 
різні. Одні з них задовольняють духовні потреби 
людей (освіта, наука, культура, охорона здоров’я, 
рекреація і т. д.), а інші — фізичні (торгівля і гро-
мадське харчування, побутове обслуговування). 
Саме тому соціальна інфраструктура має еконо-
мічне і соціальне значення для розвитку суспіль-
ства. її економічне значення виявляється у тому, 
що вона надає послуги, необхідні для відтворення 
робочої сили, зростання продуктивності її праці. 
Соціальна роль даної сфери полягає у підвищенні 
рівня і поліпшенні умов життя людей. Тому, на пе-
реконання А. Руснак, політика розвитку сільських 
територій повинна включати як сільськогоспо-
дарський, так і загальноекономічний, соціальний 
розвиток, диверсифікацію виробництва, сприян-
ня розширенню підприємництва та раціональне 
управління навколишнім середовищем [5, с. 176].

Особливої уваги потребує стан сільської інф-
раструктури, промисловості з перероблення сіль-
ськогосподарської продукції, місцевих ремесел 
і сфери послуг. Головна мета процесу розвитку 
сільських територій — визначення на основі роз-
гортання інноваційно-інвестиційної діяльності 
належних умов для організації достатньо високо-
го рівня сфери послуг, упровадження визначених 
суспільством стандартів рівня життя, забезпечен-
ня економічної ефективності виробництва і дов-
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гострокового збереження навколишнього середо-
вища. Таким чином, інноваційно-інвестиційне 
забезпечення ефективно працюючих підприємств 
у сільському господарстві, а також сервісних 
формувань на селі сприяє зайнятості населення і 
зміцненню соціально-економічних каркасів сіль-
ських територій [6, с. 37].

Інвестиційна сфера сільських територій є від-
критою системою, внутрішня структура якої скла-
дається з сукупності взаємопов’язаних об’єктів 
інвестування та суб’єктів інвестиційної діяльності 
(інвесторів і користувачів), що здійснюють інвес-
тиційну діяльність на даній території. На вході 
такої системи знаходяться зовнішні інвестиції як 
у матеріальній, так і в грошовій формі, а на вихо-
ді — поступаючий за її межі дохід від експлуатації 
введеного об’єкта інвестицій, продукція і послу-
ги. Для розвитку сільської громади її інвестицій-
на сфера є найважливішим компонентом, вона 
є підсистемою системи соціально-економічного 
розвитку. В цій сфері формуються внутрішні про-
порції між інвестиціями і їх соціальною та еконо-
мічною віддачею, накопиченням і споживанням, 
капітальними вкладеннями та приростом основ-
них фондів [7, с. 128].

Суб’єктами інвестиційної діяльності на сіль-
ських територіях є інвестори (вкладники, покуп-
ці, замовники, кредитори та ін.) та користувачі 
об’єктів інвестування (юридичні і фізичні особи 
та місцеві органи влади). Інвестиції, як об’єкти 
інвестиційної діяльності, мають подвійний ха-
рактер. Будучи, з одного боку, інвестиційними 
ресурсами, вони виражають невикористаний 
для споживання дохід. З іншого боку, це витрати 
(вкладення), що дають приріст вартості майна. Як 
ресурси можуть виступати грошові кошти; мате-
ріальні цінності; нематеріальні активи (майнові, 
інтелектуальні та інші права).

Деталізація класифікації фінансових джерел 
інвестиційного забезпечення сталого розвитку 
сільських територій дозволяє визначити можли-
ві механізми додаткового інвестування [8, с. 341]. 
Отже, джерелами їх фінансування й інвестицій-
ного забезпечення можуть бути: власні (приват-
ні), державні, залучені, позикові або кредитні, 
змішані вкладення. Перед сільськими територі-
альними громадами, так само як перед районами, 
регіонами і державою загалом, стоїть складне і ба-
гатопланове завдання реалізації передумов інвес-
тиційного підйому. Особливо важливою стає роль 
держави при подоланні інвестиційного спаду.

Держава може застосовувати різні форми 
своєї участі в інвестиційному процесі. Найваж-
ливішим з них є регулювання інвестиційного 
ринку. Водночас і в ринковій економіці держава 
є безпосереднім інвестором, що виконує достат-
ньо важливу роль у розвитку економіки. В першу 
чергу, вона інвестує бюджетні кошти в ті сегменти 

економіки, які є непривабливими для приватних 
інвесторів з точки зору отримання доходів, але 
мають важливе соціальне і державне значення. 
Для України це, насамперед, сільські території, 
особливо їх соціальна сфера.

Висновки. У сільських регіонах України необ-
хідна активізація діяльності місцевої влади, спря-
мованої на формування сприятливих умов співп-
раці з потенційними закордонними інвесторами. 
Боротьба за світові інвестиційні ресурси стає 
більш жорсткішою з огляду на зростання кількос-
ті претендентів з числа країн, які ставлять на меті 
пришвидшення економічного зростання. Аналіз 
світових тенденцій щодо здійснення ефективної 
політики залучення інвестицій, зокрема, інозем-
них, дає змогу систематизувати інструменти її 
реалізації та адаптувати до розвитку конкретної 
території або громади.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку світового та національного господарства 
однією з найактуальніших проблем для України, 
інших країн з ринковою економікою та країн, що 
розвиваються, є залучення та ефективне викорис-
тання іноземних інвестицій. Успішне вирішення 
цього завдання залежить, насамперед, від виваже-
ної державної політики у сфері регулювання іно-
земного інвестування. Саме вітчизняні та інозем-
ні інвестиції сприяють упровадженню інновацій, 
модернізації економіки, міжнародній інтеграції та 
співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема 
залучення іноземних інвестицій в Україну знай-
шла відображення в дослідженнях, що прово-
дяться за кордоном та у вітчизняних наукових 
установах і навчальних закладах. Останнім часом 
видано значну кількість публікацій щодо залучен-
ня іноземних інвестицій в Україну. Широко відо-
мі дослідження, які здійснювали Я. Медвідь [1], 
В. Любімов [2], Н. Шевченко [3], М. Ігнатенко, 
В. Антошкін, О. Круковська, В. Малишко [4, 5] та 
інші відомі науковці. Проте проблема інституцій-
ного забезпечення іноземного інвестування по-
требує подальшого удосконалення.

Мета статті — визначити основні напрями 
та заходи щодо інституційного забезпечення 

залучення іноземних інвестицій у національну 
економіку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливу роль у залученні та використанні іноземних 
інвестицій відіграють державні інститути. Саме 
вони регулюють рівень надходження іноземних 
інвестицій через реалізацію інвестиційної політи-
ки. Сучасна інвестиційна політика в Україні має 
доволі супе речливий та непослідовний характер, 
оскільки не завжди враховується специфіка наці-
ональної економіки, її проблеми, структурні зру-
шення. Тому інституційне забезпечення інвести-
ційної політики має бути спрямоване на усунення 
перешкод та запровадження стимулів для інвесту-
вання, захисту прав інвесторів [1]. Його інститути 
мають включати регулювання умов інвестиційної 
діяльності, яке здійснюють органи виконавчої 
влади країни загалом й окремі суб’єкти відповідно 
до чинного законодавства. Державне регулюван-
ня іноземного інвестування має ґрунтуватися на 
принципах взаємної відповідальності іноземного 
інвестора і держави: дотримання основних прав 
і свобод іноземних інвесторів; юридичної відпо-
відальності іноземних інвесторів за порушення 
закону або міжнародних договорів; заохочення 
іноземних інвесторів, які спрямовують інвести-
ційні ресурси у програми (проєкти), визначені 
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державою як пріоритетні; удосконалення законо-
давства щодо іноземних інвестицій [2].

Політика залучення іноземних інвестицій має 
відповідати певним вимогам і умовам, що повин ні 
закласти основу стійкого припливу капіталу. Се-
ред цих вимог можна виділити такі: стабільність 
законодавства, формування чіткої нормативно-
правової бази регулювання іноземних інвестицій; 
введення конкурентоспроможного рівня податків, 
тарифів і пільг, які відповідають умовам іноземних 
інвестицій, що сформувалися в інших країнах, які 
є конкурентами України як ринки вкладення іно-
земного капіталу; наявність гнучкої фінансової 
політики в галузевих і регіональних напрямах, що 
забезпечує досягнення пріоритетних цілей розвит-
ку національного господарства [3].

Медвідь Я. Ф., проаналізувавши спеціальні 
функції державного управління інвестиційною ді-
яльністю, умовно розділив їх на дві групи: функції 
із залучення інвестицій та функції з використання 
інвестицій. До функцій держави із залучення ін-
вестицій належать:

1) формування державної політики щодо за-
лучення інвестицій;

2) участь у міжнародному економічному спів-
робітництві;

3) визначення пріоритетних напрямів вико-
ристання інвестицій;

4) здійснення моніторингу й обліку інформа-
ції щодо джерел інвестицій, потреб у їх залученні, 
напрямів та ефективності використання;

5) створення сприятливих умов для діяльнос-
ті інвесторів на території України та ін. [1].

Пріоритетними напрямами для залучення й 
використання іноземних капіталовкладень до-
цільно вважати: освоєння незадіяного науково-
технічного потенціалу й розвиток наукоємних 
виробництв; нарощування експортного потенці-
алу; забезпечення раціонального ресурсокорис-
тування; розвиток конкурентоспроможного ви-
робництва та видів діяльності. Іноземний капітал 
необхідно спрямовувати у видобувні й перероб-
ні галузі, що дасть змогу обновити їх виробничі 
фонди, підвищити ефективність виробництва і 
значно розширити експортний потенціал країни; 
у ракетобудівну, атомну, енергетичну, ІТ галузі з 
метою розвитку наукоємних виробництв; у фар-
мацевтичну, побутово-хімічну, харчову промисло-
вість, сільське господарство, у т. ч. органічне ви-
робництво [4].

Світова практика виробила універсальний 
набір заходів, які тією або іншою мірою вжива-
ються для залучення іноземних капіталів. Серед 
них виділяють такі інституційні інструменти:

— податкові: встановлення прямих подат-
кових пільг, відстрочення сплати податків за 
інвестування капіталу, маніпулювання рівнем 
податку;

— стимули, пов’язані з амортизаційними від-
рахуваннями, оскільки пришвидшена амортиза-
ція стає одним із найчастіше використовуваних 
методів підтримки закордонних інвесторів.

Також це фінансові методи стимулювання:
— різні субсидії, позики і гарантії їхнього на-

дання в разі виконання інвестором певних зав-
дань, наприклад, освоєння конкретних регіонів, 
галузей промисловості;

— адміністративні й нормативно-правові ме-
тоди;

— ресурсно-функціональні, що спрямовані 
на створення загального середовища ефективного 
функціонування іноземного капіталу в економі-
ці — від забезпечення необхідними факторами ви-
робництва, інформацією і службами управління до 
розвитку транспортної мережі, інших комунікацій 
тощо.

Практика показує, що фінансовим стимулам 
надають переваги промислово розвинені країни, 
адже вони дають змогу сконцентрувати зусилля 
на досягненні конкретних цілей. Країни, які роз-
виваються, у т. ч. Україна, більше використовують 
податкові засоби стимулювання, що пов’язано, 
зокрема з браком фінансових засобів. Доцільно 
також здійснювати утворення підприємств з учас-
тю іноземного капіталу. При цьому вони мають 
здійснювати соціальну відповідальність щодо ре-
гіонів свого розміщення й отримання прибутків. 
Особливо це стосується сільських територій та 
сільських громад.

У перспективі для суб’єктів управління агро-
сферою має бути прагнення не просто витрачати 
кошти на благодійність та вкладати кошти, а бра-
ти участь у програмах та проєктах, які створюють 
«нову соціальну вартість». Мета їх полягає в тому, 
щоб за аналогією з бізнесом досягти максимальної 
соціальної віддачі від вкладених коштів. Такі під-
ходи є основою соціальних інвестицій, які мають 
стати провідною тенденцією розвитку та реалізації 
благодійності програм сучасних бізнес-структур. 
Благодійні соціальні інвестиції дозволяють бізнесу 
поєднувати органічно, а не прагматично, мотиви 
милосердя і є перспективною практичною фор-
мою реалізації соціальної відповідальності.

Основними напрямами таких благодійних 
соціальних інвестицій є:

— створення інфраструктури благодійності, 
розвиток її організаційно-методичного та кадро-
вого забезпечення шляхом забезпечення фор-
мування відповідного ресурсу та інформаційних 
центрів;

— пошук найбільш плідних, креативних та 
перспективних ідей, спрямованих на вирішення 
духовно-моральних та соціальних проблем і ство-
рення необхідних умов для їх реалізації;

— залучення до благодійності більшої кіль-
кості структур, насамперед — органів влади, гро-
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мадських та добровільних організацій, підтримка 
їх суспільно корисної діяльності;

— розвиток інтернет-простору до благород-
ної справи — форумів, банків ідей та методичних 
розробок;

— підтримка самоорганізації суспільно ко-
рисних благодійних ініціатив на національному, 
регіональному та місцевому рівнях.

Головні та найпопулярніші сфери доброчин-
них соціальних інвестицій:

— соціальна сфера — через створення та під-
тримку відповідної інфраструктури для допомоги 
соціально вразливим верствам населення: дітям, 
матерям, людям похилого віку, інвалідам, ветера-
нам, нужденним;

— культура та мистецтво — єдине або постій-
не забезпечення культурних установ, бібліотек, а 
також художників, літератури, кіно, власне куль-
турні заходи;

— освіта — надання грантів для вчителів та 
студентів, оплата навчання за кордоном, допо-
мога у створенні матеріально-технічних ресурсів 
навчального процесу;

— наука — допомога у фундаментальній та 
прикладній науці в Україні, розвиток інновацій-
них технологій (у т. ч. соціальних технологій), ор-
ганізаційна та фінансова підтримка досліджень, 
які не мають прямого комерційного характеру, 
пошук і реалізація рішень екологічних та інших 
значущих проблем суспільства;

— охорона здоров’я — допомога медичним 
установам, придбання обладнання, медикамен-
тів, оплата підготовки та перепідготовки праців-
ників;

— збереження навколишнього середовища — 
фінансування екологічних програм, захист нав-
колишнього середовища, вирішення екологічних 
проблем сільських території загалом;

— підтримка засобів масової інформації — 
виділення грантів, створення матеріально-техніч-
них ресурсів [5].

Отже, перед Україною постають принципо-
во важливі цілі для реалізації заходів, спрямова-
них на покращення інвестиційного середовища 
та вдосконалення механізму залучення інозем-
них інвестицій в економічну систему країни. Для 
того, щоб створити ефективну систему залучен-
ня іноземних інвестицій, насамперед, потрібно 
сформувати відповідну законодавчу базу.

Наявність суперечностей і невизначенос-
ті окремих важливих питань законодавства зу-
мовлює необхідність внесення змін до Закону 
України «Про власність» і до Земельного кодек-
су України стосовно визначення майнових прав 
іноземних інвесторів. Ідеться й про формування 
ринку земельних ресурсів. Потрібно на державно-
правовому рівні уточнити питання про концесії 
(визначення можливостей отримання прибутку 

іноземними інвесторами від розвідування, розро-
блення, видобування та експлуатації природних 
ресурсів). Потребує ретельного обґрунтування 
система валютного регулювання.

Висновки. Удосконалення інституційного за-
безпечення є вагомим чинником активізації над-
ходження іноземних інвестицій в економіку Укра-
їни. При цьому основними його складниками 
визначені податкові, фінансові, адміністративні 
й нормативно-правові, ресурсо-функціональні. 
Останні спрямовані на удосконалення реального 
середовища здійснення інвестиційної діяльності. 
Велике значення має інститут моніторингу над-
ходження інвестицій, їх обсягу та структури. Саме 
він дозволяє мати правильну інформацію для 
прийняття управлінських рішень щодо їх розпо-
ділу на перспективу.
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УДК 351:68:002.8 H. V. Ortina, 
О. А. Leushyna

THE INFLUENCE OF STATE POLICY ON THE INNOVATION ACTIVITY OF SUSTAINABLE 
BALANCED ECONOMIC GROWTH IN THE GLOBALIZATION

Анотація. У статті зроблено спробу теоретично дослідити та практично обґрунтувати шляхи вдо-
сконалення інвестиційної та інноваційної політики країни в умовах глобалізації. Виявлено негативні наслід-
ки неефективної державної політики, яка перешкоджає довірі до інвестиційної діяльності в національну 
економіку. Зазначено, що застаріла виробнича база, зношене обладнання заважає створенню нової держав-
ної інноваційно-інвестиційної політики країни. Відзначено, що сучасний етап розвитку вимагає від адміні-
страції не лише сприяння залученню інвестицій з усіх можливих джерел, але й контролю за їх цільовим вико-
ристанням, що дає змогу активізувати виробничі та технологічні фактори економічного розвитку. Також 
запропоновано шляхи підвищення інвестиційної привабливості країни.

Ключові слова: інвестиції, новації, державна політика, конкурентоспроможність, освіта, науково-
технічний прогрес, реальний сектор економіки.

Summary. The article investigates and theoretically substantiates ways to improve the country’s investment and 
innovation policy, reveals negative manifestations of imperfect state policy that impede the smooth investment in the 
national economy. It is stated that it is impossible to create a new state innovation and investment policy of a higher 
level of technological development on a morally outdated production base, worn-out equipment of industrial enterprises 
and scientific centers. It is stated that at the present stage of development, the state administration requires not only the 
promotion of attracting investments from all possible sources, but also the control over their targeted use, which makes 
it possible to activate production and technological factors of economic development. Ways to improve the investment 
attractiveness are outlined and suggested. In the current conditions of dynamic economic development, fierce competi-
tion in the market between economic entities, development of science and technology, intellectualization of the main 
factors of production, it is necessary for enterprises to form effective mechanisms of implementation of innovation policy 
that will allow to achieve competitive advantages in the domestic and foreign markets.

Key words: investments, innovations, public policy, competitiveness, education, scientific and technological pro-
gress, real economy.
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Problem statement. Overcoming technological 
backwardness of the national economy, reaching the 
indicators of economically developed countries in 
technological leadership and competitiveness require 
a significant activation of entrepreneurial activity in 
the innovation sphere. It is impossible to solve this 
problem without modernizing the ways and mecha-
nisms of this development, changing its priorities, in-

stitutions, relations between the subjects of economic 
activity, resource base. The success of measures aimed 
at developing the national economic system within the 
framework of the anti-crisis strategy will be determined 
by the extent to which they will be complemented by 
appropriate transformations and efforts in the insti-
tutional, socio-cultural and political spheres. In par-
ticular, during the years of market transformations 
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in Ukraine, no complete institutional environment 
necessary for stable and effective economic activity of 
economic entities, their economic and technological 
progress was created. However, no strategic goal in the 
field of socio-economic development can be success-
fully implemented in the absence of an institutional 
environment that ensures the harmonization of the in-
terests of members of society and the achievement of a 
united perception of their development goals.

Analysis of recent research and publications. Mod-
ern theories of managerial opinion on the peculiarities 
of investment and innovation policy of crisis manage-
ment are based on the works of reputable foreign and 
domestic scientists, among them: O. Datsii, L. An-
tonova, V. Bakumenko, L. Baranovskyi, O. Bielov, 
K. Berne, I. Binko, M. Bolduiev, B. Buzan, O. Vla-
siuk, V. Voloshyn, V. Heiets, B. Hriier, K. Morhenzan, 
P. Novak, O. Novykova, L. Olvei, Y. Orlenko, S. Py-
rozhkov, H. Pasternak-Taranushchenko, V. Pono-
marenko, V. Ponomarov, P. Pryhunov, V. Senchahov, 
V. Sidak, A. Sukhorukov, V. Shlemko, R. Oleksenko, 
H. Ortina and others.

Purpose of the article. The study is to develop a 
mechanism for innovation at the national level to en-
sure the economic development of the country, the 
well-being of the population and national security of 
the state. For the purpose of this task was set: propose 
ways to attract additional investment for innovative 
modernization of the real economy. Methodological 
basis research is a scientific method of research and 
special methods based on modern scientific principles 
of management, economics and related sciences. In 
the work used: abstract-logical method; methods of 
analysis and synthesis; analytical modeling; system 
approach, etc.

Presenting main material. The strategic direction 
of modernization of the sectoral structure of the na-
tional economy brings to the fore the problem of mo-
bilization of the necessary resources, including by the 
curtailment of structurally depressed industries. In the 
process of eliminating or partially curtailing, resourc-
es, areas, labor are released, which can then be rede-
ployed to priority sectors. The preparation of this pro-
cess should be preceded by a preparatory period, the 
duration of which will depend on the country’s accu-
mulated economic potential, the current state of the 
economy and the depth of the structural crisis. During 
this period, the industries and productions to be cur-
tailed should be identified, as well as the composition 
of the measures and the specific timing of their hold-
ing. The first step in developing structural transforma-
tion programs is to rank the sectoral structure of the 
economy into groups of industries: — basic industries 
that are the basic constructs of the national economy 
and determine its independence; — promising indus-
tries that determine the basis of economic growth; — 
structural-depressed industries, sub-sectors, enter-
prises and industries to which environmentally 

harmful, resource — and labor-intensive ones are 
based, based on outdated technologies and unpromis-
ing directions of economic activity. The implementa-
tion of structural adjustment programs requires a 
change in investment priorities (the cost of moderni-
zation and reconstruction in developed countries is 
70–90 % of total investments in fixed assets), and the 
sectoral structure of investment through cross-sectoral 
and international capital outflows. The latter involves 
the redistribution of investment flows between indus-
tries and within large corporations in favor of the most 
promising industries (industries) and the refusal to in-
vest in structurally depressed activities. This process is 
carried out through diversification or an exchange 
channel to solve the problem of financing innovative 
activities can facilitate the development of effective 
partnership between the state, business and academia. 
It is well known that private firms are reluctant to in-
vest in expensive and risky basic research. Competition 
between private firms begins after the result of basic 
research. However, the situation can be changed by 
providing support for the stage of basic research by the 
state. In Japan, for example, the state funds the start of 
research, and private firms, having learned about the 
support of the project by the state, invest their capital 
in further development. In the final stages, the project 
is carried out entirely by private firms. Banks play a 
significant role in financing innovation. Banks can 
lend to all stages of the innovation lifecycle. Usually, 
the loan is issued under the funds available to the ap-
plicant, state guarantees, concluded contracts for the 
purchase of the new product produced through the use 
of the loan. In this case, the interest rate on the loan 
for innovation activities should be set depending on 
the efficiency of innovations, their payback period, 
compliance with the priorities of scientific and tech-
nological development and the degree of risk. The 
bank can co-own the result, offsetting its costs in the 
form of operating income from the innovation. The 
financing agreement may specify the period after 
which the share of the bank’s funds in financing the 
innovation at the request of the borrowing legal entity 
may be redeemed by the bank. Banks can participate 
in the organization of a comprehensive examination of 
innovation, attracting highly qualified specialists. Typ-
ically, the cost of a comprehensive examination is 1 % 
of the estimated cost or determined cost of develop-
ment. The Bank may also provide information, bro-
kerage, advisory, scientific and technical, advertising, 
forecasting and market services to innovative enter-
prises. The Bank may become the organizer of joint-
stock financial projects and joint ventures. The obsta-
cles to the widespread involvement of commercial 
banks in the process of lending to innovative projects 
in Ukraine are, as a rule, the lack of methodological 
aspects of lending to innovative enterprises that take 
into account risk factors. In our opinion, the repay-
ment of a commercial bank loan by an innovative en-
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terprise should be based on a differentiated approach 
to the interest rate. Factors that should be taken into 
account when determining the interest rate include: — 
profit from the implementation of an innovative pro-
ject; — the amount of costs, which is determined at the 
stage of development work on the basis of functional 
cost analysis; — the share of the investment fund’s or 
bank’s borrowings in the total cost reimbursement; — 
term of implementation of an innovative project that 
defines the terms of attracting credit for its execution 
and repayment to their lender. Given the risky nature 
of innovative projects and the uncertainty of the end 
result, it can be expected that the planned values of 
these factors may not coincide with their actual values. 
The ratio of the actual and the planned value of the 
factors leads to a change in the interest rate, which will 
help the orientation of the borrowers to achieve the 
best results when using the loan. Formation of securi-
ties institutions (investment banks and funds, insur-
ance companies), which aim to ensure free movement 
of shares and other financial instruments, will also 
contribute to the development of innovative entrepre-
neurship in Ukraine. Broad opportunities lie, for ex-
ample, in the use of secondary financial instruments; 
the use of options allows the company to receive inter-
est-free credit, and the buyerbroker makes a partial 
prepayment of future production of new products. 
However, the contract stipulates that in case of refusal 
of supply, the interest-free loan will be converted into 
a commercial one with a corresponding rate. An ur-
gent need is the formation in Ukraine of a system of 
venture financing of innovative enterprises of the real 
sector of the economy, because the venture business 
organically combines two types of entrepreneurship: 
financial and innovative. It is advisable to create two 
funds: sectoral and regional. The reason for the low 
rate of development of venture business in Ukraine is, 
on the one hand, that the state does not assume real 
risks of innovative activity, while abroad during the 
creation of venture funds the state contribution makes 
up to 40 % of the capital of the funds. On the other 
hand, the current legislation lacks legal forms adequate 
to the needs of the venture business, and the proce-
dures for registering venture funds are complex. Due 
to stock market underdevelopment, there is a low level 
of venture investment liquidity and little choice of 
available strategies. There are also problems with the 
lack of qualified managers. Due to the above circum-
stances, most of the venture capital investments are 
directed not to new companies but to existing ones. 
Venture Fairs may be an Instrument for Activating In-
terest in Venture Financing for Innovation Projects. 
The Venture Fairs organization model was first devel-
oped in the United States. In the process of fairs three 
main tasks are solved, such as assessment of invest-
ment potential in high-tech sphere, provision of inter-
mediary services to manufacturers and consumers of 
high-tech projects, raising the educational level of par-

ticipants in the use of various financial instruments. In 
the US, venture capital fairs are attracting to the 
knowledge-intensive sector more than 90 million dol-
lars for a year. Transformation of knowledge into the 
main driving force of society’s development, the grow-
ing pace of innovation renewal requires a radical re-
structuring of the education system. Education should 
become a continuous and strategic process that will 
enable professionals in the work process to acquire 
new knowledge for innovative industries and fields of 
activity. This approach involves state support for edu-
cation in promising areas, as well as subsidizing job 
creation in knowledge-intensive industries. Since 
manufacturing is the main consumer of innovation, it 
is necessary to ensure its susceptibility to innovation, 
which is achieved if such conditions are met: — inno-
vation is a prerequisite for survival and maintaining 
competitiveness of production; — production must or 
may attract the necessary resources for innovation; — 
there is comprehensive information on the possibilities 
of innovative transformations and the expected effec-
tiveness of innovative projects; — state policy provides 
the necessary and sufficient preferences to motivate 
innovation activity of enterprises, taking into account 
the risks and long payback periods of innovation. One 
of the main conditions for effective functioning of na-
tional innovation system (NIS) is the integration of the 
innovation sphere into the market space. However, de-
spite the fact that the commercialization of scientific 
results in itself creates the preconditions for the growth 
of the innovation sphere in the system of market rela-
tions, without appropriate organizational and eco-
nomic transformations this task cannot be solved. In-
creasing the role of innovation at the current stage of 
national economy development is linked, on the one 
hand, to the highest level of competition, and on the 
other, with the transformation of innovation into the 
most powerful instrument of competition. The main 
purpose of innovations is to increase strategic advan-
tages over other competitors. The above circumstances 
indicate that there is a deep relationship between in-
novation and competition. A successful innovator in a 
certain, albeit limited, period of time has monopoly 
power over the market. And only then, under the influ-
ence of the process of diffusion of innovations and / or 
the emergence of new scientific and technological 
achievements, its economic dictate is broken, which 
does not exclude the restoration of lost monopoly 
power by the development of new innovations or the 
transfer of this power to another innovator. It is the ac-
quisition of monopoly power over the market that is 
the most important market mechanism that stimulates 
innovation activities.

The international involvement of capital in struc-
tural transformation contributes to tasks such as crea-
tion of a multinational company, international stra-
tegic alliances of other global business networks or 
joining existing associations to share existing capacity 
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and competencies; reduction of the level of non-equiv-
alent exchange of the country in the world markets of 
high-tech goods, technologies, intellectual services. 
Structural adjustment programs must also be support-
ed by appropriate government regulation mechanisms. 
In our opinion, special attention should be paid to: — 
formation and support of demand for products of per-
spective industries using mechanisms of state orders of 
subsidies to prices and selective forms of customs regu-
lation; — managing capital depreciation processes to 
increase the investment capacity of enterprises at their 
own expense; — strengthening of currency regulation 
aimed at accumulation of foreign exchange resources 
in the country for the purpose of structural moderniza-
tion; — strengthening state control over the distribu-
tion of profits of wholly or partly state-owned enter-
prises and transforming it into domestic investment in 
accordance with selected national priorities; — pref-
erential income taxation aimed at modernization, re-
construction and innovative development of produc-
tion; — preferential lending to enterprises of priority 
industries through selective reduction of interest rates 
and creation of advantages in obtaining loans for in-
vestments aimed at the industrial development of new 
types of products and advanced technologies; — as-
sisting innovative businesses through state investment 
risk insurance in high-tech industries; — setting credit 
limits for banks aimed at financing priority sectors of 
the economy, failure to comply with which would re-
duce their refinancing.

The main direction of state policy aimed at mod-
ernizing the technological base and sectoral structure 
of the economy, as the experience of developed coun-
tries shows, should be the formation of a full-fledged 
country national innovation system (NIS), designed 
to ensure the organic incorporation of innovative pro-
cesses into the progressive development of the econ-
omy and society. Despite the differences in national 
models of national innovation system (NIS), A uni-
fying feature for them is the leadership of the state, 
which provides three priorities: the development of 
science; development of education; development of 
knowledge-intensive production. The state should 
play an active role in determining the priorities of sci-
entific and technological development, support for 
basic research, motivation of entrepreneurial activity 
in the innovation sphere, protection of intellectual 
property rights, reform of education. Stages of applied 
R&D and commercialization of innovations, it is ad-
visable to give to private companies.

Strategic guidelines for functioning and develop-
ment of the national innovation system (NIS) set pri-
orities for scientific and technological development, 
which allows not only to overcome the dispersion of 
scarce development resources, but also to link them 
with the corresponding priorities in the real sector of 
production. In this regard, the importance of sound 
allocation of technological development priorities is 

increasing. Given this, in the US still in 1993 by Presi-
dential decree was established the National Council 
for Science and Technology with the status of a federal 
agency, whose main purpose and function was to de-
fine and formulate in a clear form national goals and 
priorities for public investment in the development of 
science and technology. Similar state structures were 
created in European countries: in Germany — Tech-
nology Assessment Commission, in France — Par-
liamentary Directorate for Selection in Science and 
Technology, in Iceland — National Research Coun-
cil, in Finland — Scientific Policy CouncilA resolu-
tion on the creation of European Parliament Office for 
the Evaluation and Selection of Priorities in the Field 
of Engineering Science was adopted by the Europe-
an Parliament. Most countries issue «white books», 
which reflects the priorities of national innovation 
policy. Thus, for a more balanced approach to prior-
itizing technological development in Ukraine, which 
has limited resources for innovative development, it 
is also necessary to create a state structure that, un-
like periodically created expert groups, would deal 
with this issue on an ongoing basis through continuous 
monitoring and forecasting of situation in the scien-
tific and technical sphere and geoeconomics. Ukrain-
ian experts have identified such areas as priorities for 
the period up to 2020: 1. In the field of information 
and communication technologies — application soft-
ware; intelligent systems for supporting the work of 
complex systems and complex automation of the en-
terprise; systems for a single telecommunications net-
work, including the Internet, television, radio; multi-
media purpose and virtual reality systems; systems for 
determining the position of people or objects in high 
precision terrain; reference systems and services using 
geopositioning technology; unified electronic identifi-
cation documents; systems of distance education and 
distance health care. 2. In the field of nanotechnol-
ogy — catalysts based on artificial zeolites and other 
mesostructures; highly selective nanocatalysts; nano-
tube based catalysts for photodegradation of waste and 
photoanalysis of water; highly effective biocompatible 
materials for medical purposes; nanocomposites; in-
telligent materials with variable programmable prop-
erties; nanodiodes and nanolazers; microcapillary 
chips; biosepsor layer on microelectrodes. 3. In the 
field of creating newmaterials — ceramic and compos-
ite materials with critical and predetermined function-
al properties; protective materials for metallurgy and 
space technology; multifunctional optical electronic 
and magnetic materials; new liquid crystal materials 
for creating «electronic paper» displays; new types of 
electrode materials for non-ferrous metallurgy, hybrid 
inorganic-organic materials, etc. 4. In the field of liv-
ing systems — new drugs that use as whole membrane 
proteins and receptors; means of medical diagnostics 
of cancer, systemic, infectious diseases; technolo-
gies of complex DNA diagnostics of hereditary dis-
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eases, assessment of the quality of products based on 
biochips, which allow to minimize the negative conse-
quences of anthropogenic and natural emergencies for 
human health and the environment.

As a result of globalization, the national econ-
omy’s competitiveness factors have been modified. 
From a weak set of more or less interdependent coun-
tries, the world economic community is transformed 
into a coherent economic system, where national so-
cieties are constituent elements of a single world eco-
nomic organism, merged not only by the international 
division of labor, but also by their huge technological 
base, production and marketing base, a global finan-
cial system and a planetary information network.

The economic aspects of globalization cre-
ate great opportunities for the development of new 
technologies, the development of the economy, the 
reproduction of goods that were not known to man-
kind, improving the quality of life, creating new jobs, 
obtaining information, enriching cultures of peoples 
of the world, free movement of goods, people, capi-
tals and ideas, cooperation peoples and countries, on 
the other hand, reproduces neo-imperialism, which is 
a challenge to humanity and a threat to its existence, 
absolutizes the economic and political power of the 
new global monopoly corporations that have spiraled 
out of control nation-states, causing environmental 
pollution due to increased pressures when man-made 
disasters can cause irreversible changes in the habitats 
of people, increases the difference between income 
level destabilize peace and threaten and challenges of 
nation-institutional structure.

A significant threat is posed by the policy of the 
state, which provides real support and assistance to the 
major capital in the face of oligarchic circles. At the 
same time, the domestic producer usually does not re-
ceive the necessary support from the state, is not pro-
tected from the invasion of foreign producers, which 
means that it is unlikely to become competitive in the 
near future. Thus, the criminal factor in the economy 
(attempts to seize property, finances, establish ban-
dit control over the private sector of the economy) is 
threatening in the country.

Economic crime is growing, taking on a new, 
more sophisticated latent form; used new methods 
based on the legal, psychological, advertising activities 
of professionals working with criminal offenders. In 
this regard, the state’s efforts to overcome corruption 
and other illegal phenomena in the national economy 
are extremely relevant. The creation of a rule of law 
in which actions within the legal field would guaran-
tee the protection and well-being of the entrepreneur, 
worker, citizen remains a promising task. The rules of 
law in force in society become effective only if they re-
ceive public recognition and reflect a public need, that 
is, the idea of a positive right that is aimed at protecting 
property, respecting discipline, ensuring all equal legal 
relations that guarantee the punishment of offenses, as 

well as security for business entities. The need to ad-
dress internal economic security concerns does not 
mean reducing the importance of the geo-economic 
dimension of the strategy, which not only allows to 
take into account threats but also to exploit the op-
portunities opened up in the context of globalization 
of the global economic space in terms of access to 
resources and markets of other countries, the poten-
tial and competence of foreign partners, participation 
in the processes of transnationalization and region-
alization of the innovation, production and financial 
spheres, breakthrough to production and distribution 
of the world income. In this regard, an important issue 
is the choice of directions of development of foreign 
economic activity of Ukraine. At present, most of the 
country’s foreign economic turnover is in the share of 
developed countries and is reduced to the exchange 
of material and energy resources and products of low 
redistribution to complex machinery and consumer 
goods. This situation can not be considered satisfac-
tory in terms of solving the problems of economic se-
curity of the country, but at the same time it objectively 
follows from differences in competitiveness and tech-
nological development level of the interacting coun-
tries. Overcoming the current backlog of the national 
economy is a complex problem that requires time and 
effort, so it is not possible to expect radical shifts in this 
issue in the medium term.

This means the need to change the priorities of 
Ukraine’s foreign economic activity. It should not be 
about reducing the volume of foreign trade activity 
with developed countries in a form accessible to the 
modern economy. Moreover, it needs to be developed 
because, for all its shortcomings, it provides a consider-
able amount of foreign exchange earnings to the coun-
try and meets the needs of enterprises and the popu-
lation for quality products and services. By changing 
the priorities of Ukraine’s foreign economic activity, 
we mean, on the one hand, a more active complement 
to trade cooperation with developed countries, coop-
eration in the scientific and technical field, and on the 
other, a focus on the active development of markets for 
finished products in those countries where accumulat-
ed competitive advantages of domestic manufacturing 
enterprises are significant. Such market space is given 
by the countries of the former USSR, as well as the 
countries of Asia.

Many of them are ready to buy Ukrainian air-
craft, cars, machines, light industry products today. 
Regarding the validity of our assertions, we should pay 
attention to the experience of new industrial countries 
in Southeast Asia, which have made a breakthrough 
in economic and technological development, thanks 
to the initial orientation on the markets of developing 
countries and countries with economies in transition. 
In this economic platform, they have subsequently 
been able to move from a technology borrowing policy 
to a technology leadership policy and a breakthrough 
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in developed markets. In general, during the integra-
tion choice of strategic directions for the develop-
ment of foreign economic activity of the national 
economy should be based on the fact that it can not 
be considered as an end in itself, without regard to the 
observance of national interests and solving internal 
problems of socio-economic development. Moreover, 
foreign economic activity should become one of the 
most important tools for solving domestic economic 
problems. As practice shows, insufficient considera-
tion of this requirement leads to deformation of the 
structure of export-import activity; lack of mecha-
nisms for attracting foreign investment in the sector, 
reflecting national priorities; inefficient use of re-
source and scientific and technical potential, and also 
reduces opportunities for increasing the well-being of 
citizens and business structures.

Conclusions. Thus, the components of the mod-
ernization potential of the anti-crisis strategy are 
oriented towards eliminating the effects of the eco-
nomic crisis, increasing employment by creating new 
jobs and at the same time aiming at identifying future 
growth-oriented locomotives. Therefore, the urgent 
issue today is to develop and implement incentives 
for businesses of all forms of ownership. Due to in-
consistent implementation and low efficiency of the 
state innovation-investment policy, Ukraine does not 
keep pace with the developed countries in technologi-
cal development. As a result, the number of innovative 
enterprises is gradually decreasing, the development of 
high-tech industries is slowing down. Successful reali-
zation of the modernization potential of the anti-crisis 
strategy is planned to be ensured by developing part-
nerships between sectors of society (state: branches of 
government, business, public) and involvement of all 
stakeholders in the planning, development and im-
plementation of this strategy (the private sector, aca-
demics, public organizations, local governments). In 
view of the above, as well as in the current conditions 
of constant expansion and expansion of globalization 
processes and threats to the functioning of the national 
economic system, the following directions of anti-cri-
sis measures have been formed in the context of the 
components of new locomotives of growth: creation of 
system conditions for the market (improvement of the 
legislative base, tax support); budget support for the 
implementation of pilot projects, public buildings for 
initial market formation.

As a result, the classic market laws in the domes-
tic innovation business only work in a modified form. 
Ukraine’s innovation policy is implemented through 
mechanisms that represent concrete measures used by 
public authorities and society for its successful imple-
mentation. Such mechanisms are different in form and 
effectiveness, so it is necessary to apply them compre-

hensively and systematically. Realization of Ukraine’s 
European integration aspirations and fulfillment of the 
tasks of sustainable development of regions is possible 
only if the state-coordinated leadership of social pro-
cesses, in particular innovative ones, is used. Mecha-
nisms for the implementation of innovation policy are 
the following: institutional, organizational, structural, 
economic, communicative, information. The defini-
tion and formation of mechanisms is influenced by the 
type of state innovation policy and the state-selected 
innovation model of development of a specific strate-
gic direction.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ГОТЕЛЬНУ СФЕРУ УКРАїНИ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ Й ЗНАЧЕННЯ її РИЗИКІВ

Анотація. У статті досліджено зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток сучасних об’єктів 
розміщення національної готельної сфери. Визначено, що готельний бізнес, в рамках своїх особливостей, 
характеризується наявністю різних ризиків. Встановлено, що від управління ризиками функціонування го-
тельного об’єкта безпосередньо залежить результат такого функціонування.

Ключові слова: готельне господарство, готельна сфера, індустрія гостинності, ризики.

Summary.  Еxternal and internal factors of influence on development of modern objects of accommodation of the 
national hotel sphere are investigated in the article. It is determined that the hotel business, in terms of its features, is 
characterized by the presence of various risks. It is determined that the result of such functioning depends directly on 
the management of the risks of the functioning of the hotel object.
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Одним з найважливіших елементів діяльності 
готельного господарства є якість обслуговування. 
Від її рівня залежить фінансово-економічне май-
бутнє будь-якого готельного закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню проблем та перспектив розвитку готель-
ного господарства приділено велику увагу вітчиз-
няних науковців та фахівців, а саме: О. Борисової, 
О. Головко, Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, 
Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової. 
Праці цих учених надають вичерпну інформацію 
щодо основ організації та розвитку готельного 
господарства, аналізуються чинники, що впли-
вають на ринок готельного бізнесу в Україні. Од-
нак питанням якості обслуговування і факторам, 
що мають найбільший на неї вплив, приділяється 
значно менше уваги і ця важлива складова функ-
ціонування готельних господарств потребує до-
даткових досліджень.

Мета статті — проаналізувати ключові фак-
тори, що мають вплив на функціонування готель-
них господарств і якості обслуговування в них.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часна гостинність — комплексна послуга, якій 
притаманні окремі споживчі властивості і яка 
формує позитивний образ об’єкта розміщення, 
що передбачає прояв «вторинного попиту» на 
такі послуги. Позитивний образ в готельній сфері 

Постановка проблеми. Сфера готельного сер-
вісу в сьогоднішніх економічних умовах відіграє 
найважливішу роль у задоволенні потреб сус-
пільства. У процесі формування в Україні постін-
дустріального інформаційного суспільства роль 
сфери сервісу продовжує неухильно збільшува-
тися, оскільки потреби населення продовжують 
постійно зростати, а їх різноманітність якісно і 
кількісно розширюватися.

На сьогодні індустрія гостинності є однією з 
порівняно динамічних підприємницьких сфер в 
Україні. Зміцнення зав’язків між регіонами, кра-
їнами і континентами, науково-технічний про-
грес — усе це стимулює розвиток туризму, а від-
повідно і готельного бізнесу. Сучасний готельний 
бізнес є одними з пріоритетних видів підприєм-
ницької діяльності, який прямо впливає на ефек-
тивне вирішення соціально-економічних про-
блем у країні та її регіонах за рахунок забезпечення 
зайнятості населення. економічна ефективність 
функціонування готелів безпосередньо залежить 
від управління цім процесом. це зумовлено спе-
цифікою готельної діяльності, рівнем застосову-
ваної на підприємстві техніки, технологій, органі-
зації виробництва і праці, ефективності системи 
управлінської діяльності, державним управлін-
ням, співвідношенням екстенсивних та інтенсив-
них факторів розвитку готельного господарства. 
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створюється за допомогою всебічного викорис-
тання матеріальних і нематеріальних ресурсів, 
комфортного середовища, концепції і стратегії 
гостинності.

Сфера гостинності традиційно визначається 
зовнішніми факторами (економічними, політич-
ними, культурними і соціальними) та взаємодією 
спеціалізованих чинників, таких як ресурси гос-
тинності, індустрія гостинності, професії гостин-
ності та ін. [2, с. 36]. Важливе значення і вплив на 
готельну сферу мають зовнішні фактори, подані 
на (рис. 1).

Варто зазначити, що найбільший вплив на 
середовище гостинності здійснюють економічні і 
політичні чинники.

економічні чинники (інфляційні процеси, 
стан ринку товарів і послуг, валютний курс та ін.) 
опосередковано впливають як на споживачів, так 
і на виробників сфери гостинності. це прояв-
ляється в тому, що вони порівнюють і оцінюють 
можливості використання або вкладення коштів.

Політичні фактори впливають через прий-
няття державою відповідних законів і норматив-
них актів, що регулюють діяльність даної галузі.

Рис. 1. Фактори впливу на готельну сферу (складено авторами на основі матеріалів [2; 5])

економічні

Фактори впливу  
на готельну сферу

Культурні

Соціальні Політичні

Культурні чинники мають безпосередній 
вплив на споживачів і виробників, оскільки і ті, 
і інші функціонують у суспільстві, яке значною 
мірою визначає їх поведінку. Культура визна-
чає цінності суспільства загалом і складається з 
субкультур, які можна класифікувати за різними 
ознаками.

Соціальні чинники впливають на середови-
ще гостинності через соціальний статус спожива-
ча, належність до тієї чи іншої референтної групи, 
яка виражає позицію людини, визначену її соці-
альною роллю і статусом.

Підтримуючи свій статус, споживач висуває 
до середовища гостинності певні вимоги. Дифе-
ренціація суспільства за соціальним станом до-
зволяє визначити вплив цього фактора на пове-
дінку споживача сфери гостинності. У кожному 
сучасному готелі повинні бути дуже чітко визна-
чені принципи гостинності, обов’язки стосовно 
клієнтів; сформовані і чітко виконуватися фірмові 
стандарти обслуговування клієнта. Підтверджено, 
що в будь-якій справі людський фактор є детер-
мінантною складовою прибутковості, але у сфері 
готельного обслуговування людський фактор на-
буває такого рівня, за якого саме функціонуван-
ня й існування суб’єкта господарської діяльності 
ставитеся в пряму залежність від ефективності 
такого фактора. Останнім часом людському фак-
тору в індустрії гостинності приділяють ключову 
увагу.

Так, наприклад, зовнішній вигляд персона-
лу готелю, рівень культури і вміння правильно і 
зі смаком одягатися, робити ділові зачіски, пра-
вильно стояти, ходити або сидіти, вести діалог 
або слухати клієнта — усе це в комплексі має со-
ціально-економічний і суспільний характер [6]. 
Загалом, відображає внутрішній світ працівника 
готелю, рівень його культури, естетичні погляди, 
вподобання і смаки. Зовнішній вигляд персона-
лу готелю далеко не персональна справа кожно-
го співробітника. Він повинен строго відповідати 
нормам і правилам, встановленим у всіх готелях, 
відповідно до міжнародних стандартів і норм об-
слуговування постояльців [3, с. 23].

Фірмовий одяг співробітника готелю підкрес-
лює офіційність обслуговуючого персоналу, іденти-
фікує належність його до даного об’єкта розміщен-
ня, допомагає гостю легко знайти співробітника 
готелю, за необхідності звернутися до нього з вимо-
гами і питаннями, з побажанням про надання тієї чи 
іншої послуги або допомоги в її наданні.

Готельні стандарти обслуговування клієнтів 
і зовнішнього вигляду співробітників належать 
до категорії професійних стандартів об’єктів роз-
міщення, тобто їм повинні строго відповідати всі 
функціональні підрозділи співробітників саме 
цієї сфери послуг.

Чинні міжнародні стандарти обслуговування 
і зовнішнього вигляду персоналу дозволяють ви-
вести якість обслуговування на більш високий рі-
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вень, незалежно від різних суб’єктивних причин. 
Критерії таких стандартів охоплюють встановлені 
вимоги до якості обслуговування постояльців, по-
ведінки і якості спілкування персоналу, його зо-
внішнього вигляду.

Отже, індустрія гостинності є комплексним 
поняттям, що охоплює різні форми діяльності у 
сфері послуг, пов’язані з прийомом і обслугову-
ванням гостей з метою отримання прибутку. Вона 
охоплює всю сферу послуг, зокрема готельну і 
ресторанну справу, туристичний і транспортний 
бізнес, комерційне шоу та ін.

Готельний бізнес, у рамках своїх особливос-
тей, характеризується наявністю різних ризиків. 
Таким чином, від управління ризиками функці-
онування готельного об’єкта безпосередньо зале-
жить результат такого функціонування.

У даному випадку ризик функціонування 
готельного об’єкта — це якийсь невизначений 
вплив або умова, яка, в разі виникнення, матиме 
вплив (позитивний чи негативний) на об’єкт — 
тобто на його вартість, прибутковість, термін, 
зміст або якість.

Управління ризиками функціонування 
готельного об’єкта включає в себе процеси, 
пов’язані з визначенням, аналізом і реагуванням 
на ризики, для того, щоб підвищити ймовірність і 
ступінь впливу позитивних і знизити ймовірність 
і вплив негативних подій [6].

Необхідно зазначити, що цінність і можли-
вість управління ризиками максимальна на само-
му початку функціонування готельного об’єкта і 
зменшується ближче до його завершення.

Вартість ризику (якщо він виникає), навпаки, 
у міру наближення до закінчення проєкту зростає 
і буде максимально відчутна на останньому етапі.

Перш, ніж почати планувати функціонування 
об’єкта готельної сфери, необхідно здійснити пла-
нування управління ризиками. Потім ризики не-
обхідно ідентифікувати. Після цього з’являється 
можливість провести якісний і кількісний аналіз 
цих ризиків. Як тільки цей етап циклу пройдено, 
можна спланувати заходи реагування на ризики, а 
потім і моніторинг і контроль над ризиками.

Необхідно мати на увазі, що кількісний ана-
ліз ризиків проводиться зазвичай тільки для вели-
ких готельних проєктів.

У такому випадку планування управління ри-
зиками — це процес визначення дій, які необхідно 
здійснити залежно від виникнення тих чи інших 
ризиків (позитивних і негативних) при управлінні 
готельними об’єктами [1, с. 161].

Для створення ефективного плану управлін-
ня ризиками функціонування готельного об’єкта 
рекомендується формувати його на підставі таких 
пунктів:

 — методологія управління ризиками (які під-
ходи будуть використані);

 — роль та відповідальність тих хто бере участь 
(хто за що відповідає, хто бере участь в ідентифікації 
ризиків, хто контролює виконання різних заходів);

 — бюджет для управління ризиками (скільки 
грошей закладається на ризики);

 — визначення показника, як часто прово-
дяться тренінги з управління ризиками (як і де 
вони проводяться);

 — показники для розпізнавання настання са-
мих ризиків;

 — класифікація ризиків;
 — матриця ймовірності прояву і впливу різ-

них ризиків;
 — шаблони стандартних звітів.

Ідентифікація ризиків — це виявлення (прі-
оритет) і документування різноманітних характе-
ристик ризиків, які можуть істотно вплинути на 
функціонування готельного об’єкта. цей процес 
інтерактивний і триває протягом усього життєво-
го циклу проєкту.

У процес виявлення ризиків варто включити 
всю команду готельного об’єкта, а також учасни-
ків інших подібних або залежних проєктів.

Починати ідентифікацію краще з аналізу до-
кументації (плани проєкту, дані попередніх про-
єктів, контракти тощо), яка може дати основні 
вступні.

Важливим джерелом інформації щодо мож-
ливих ризиків можуть слугувати саме опис мети, 
варіанти розвитку, історична й економічна інфор-
мація та ін. Для визначення ризиків можуть бути 
використані різні методи збору інформації, такі 
як мозковий штурм, метод Дельфі, опитування.

Також може проводитися аналіз контроль-
них списків — переліків ризиків, які можливі для 
даних готельних проєктів. Після завершення цієї 
стадії необхідно сформувати реєстр ризиків, який 
містить:

 — список ризиків функціонування готельно-
го об’єкта з необхідним ступенем деталізації;

 — список можливих стратегій реагування на 
виявлені в процесі дослідження ризики.

Після того, як виявлення й оцінювання ризи-
ків проведені, необхідно виконати їх якісне і кіль-
кісне дослідження.

Під якісним аналізом ризиків функціонування 
готельного об’єкта розуміється процес призначення 
пріоритетів виявлених ризиків шляхом комплек-
сної оцінки ймовірності виникнення таких ризиків і 
ступеня їх впливу, що подалі може бути застосовано 
для кількісного аналізу виявлених ризиків або пла-
нування реагування на них.

Визначення ймовірності й оцінки ступеня 
впливу виявлених ризиків рекомендуємо здій-
снювати для кожного ідентифікованого ризи-
ку. При правильному оцінюванні впливу ризи-
ку визначається потенційний (позитивний або 
негативний) ефект, який матиме вплив на мету 
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функціонування готелю (наприклад, окупність, 
завантаження, якість послуг та ін.).

Побудована матриця ймовірності і показни-
ки впливу будуть демонструвати комбінації ймо-
вірностей і впливу, після чого кожному конкрет-
ному ризику присвоюється один із пріоритетів:

— низький;
— середній;
— вищий.
Оцінка оперативності реагування на ризики 

функціонування готельного об’єкта означає, що 
необхідно виявити і виділити ризики, які вимага-
ють оперативного реагування, тобто є найбільш 
важливими для прийняття превентивних заходів.

Таким чином, оновлений після якісного ана-
лізу реєстр ризиків функціонування готельного 
об’єкта включає в себе такі позиції:

 — порівняльний рейтинговий список або 
пріоритетний список виділених ризиків;

 — класифіковані за категоріями ризики;
 — причини самих ризиків або сфери функці-

онування готельного об’єкта, що вимагають під-
вищеної уваги;

 — перелік ризиків, реагування на які має бути 
здійснено в першу чергу;

 — перелік ризиків для додаткового аналізу;
 — перелік ризиків з низьким пріоритетом, 

але за якими здійснюється спостереження;
 — тенденція ризиків (міграція).

На даному пункті варто зупинитися доклад-
ніше. Міграція ризиків — це зміна пріоритетів ри-
зиків у ході функціонування готельного об’єкта. 
Вона можлива, якщо змінюються ймовірності і 
ступінь впливу.

Після того, як якісний аналіз ризиків прове-
дено, здійснюється перехід до кількісного аналізу.

цей аналіз проводиться для тих ризиків, які 
в процесі якісного аналізу обрані як істотні для 
функціонування готельного об’єкта. У процесі 
кількісного аналізу необхідно оцінити фінансо-
вий ефект від настання таких ризиків, що згодом 
може бути корисно для прийняття рішень в умо-
вах невизначеності.

Методи збору і представлення даних — це, 
наприклад, метод опитування та збору історич-
них даних для кількісної оцінки ймовірності на-
стання і впливу ризиків на туристичний проєкт. 
Для представлення невизначених подій пропону-
ємо використовувати результати випробувань або 
можливі сценарії дерева рішень.

Найбільш поширеними методами кількісно-
го аналізу, рекомендованими для застосування в 
функціонуванні готельного об’єкта, є:

 — аналіз чутливості;
 — аналіз очікуваної грошової вартості;
 — моделювання та імітація, де розрахунок 

розподілу ймовірностей відбувається за допомо-
гою методу Монте-Карло.

Таким чином, у результаті процесу кількісно-
го аналізу ризиків з’являються:

1. Чисельна оцінка можливих результатів ро-
боти готелю і їх імовірностей.

2. Оцінка ймовірності досягнення результату 
функціонування.

3. Ідентифікація найбільш важливих ризиків 
за допомогою визначення їх частки в загальному 
ризику.

4. Знаходження кращого управлінського рі-
шення за невизначеності деяких умов і результа-
тів.

Після проведеного кількісного аналізу ризи-
ків рекомендуємо переходити до етапу плануван-
ня реагування на ризики.

Планування реагування на ризики — це етап 
розроблення дій, за допомогою яких будуть реалі-
зовані сприятливі можливості і знижені загрози. 
Процес так само має на увазі призначення відпо-
відального за реагування на ризик.

Стратегії реагування на негативні ризики (за-
грози):

 — ухиляння від ризику — зміна плану функ-
ціонування готельного об’єкта, спрямоване на 
усунення ризику або захист основних цілей;

 — передача ризику — перенесення наслідків і 
управління ризиком третій стороні. За це мається 
на увазі сплата бонусів, страхової премії та інших 
винагород;

 — зниження ризику — спроба знизити ймо-
вірність настання ризику або його наслідків до 
прийнятного рівня.

Стратегія реагування на позитивні ризики 
(сприятливі можливості):

 — використання ризику — усунення невідо-
мості, пов’язаної з ризиком, через включення 
можливості цього ризику в план функціонування 
готельного об’єкта;

 — спільне використання ризику — частко-
ва або повна передача ризику третій стороні для 
використання до найбільшої вигоди готельного 
об’єкта;

 — посилення ризику — зміна величини ризи-
ку шляхом збільшення його ймовірності та пози-
тивного результату.

Після завершення планування реагування 
на ризики можна переходити до моніторингу і 
контролю над ризиками на підставі розробленої 
автором моделі системи управління ризиками та 
контролю управління готельним об’єктом.

Висновки. Існуюча готельна послуга — це 
показник прямої взаємодії менеджменту об’єкта 
розміщення і її безпосереднього споживача — 
клієнта, а також індивідуальне функціонування 
виконавця, спрямоване на реалізацію потреби 
постояльця.

На якість готельної послуги впливають час і 
місце надання, кадровий склад, рівень кваліфіка-
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ції, психологічні особливості, навіть стан здоров’я 
і настрій співробітників готелю. Особисті власти-
вості споживача також впливають на оцінку якості 
отриманої послуги. Зазначені відмінності послуги 
від товару значною мірою впливають на характер 
функціонування ринку готельних послуг.

Сфера гостинності традиційно визначається 
зовнішніми факторами (економічними, політич-
ними, культурними і соціальними) та взаємодією 
спеціалізованих чинників, таких як ресурси гос-
тинності, індустрія гостинності, професії гостин-
ності. Варто зазначити, що найбільший вплив на 
середовище гостинності здійснюють економічні і 
політичні чинники.

Готельний бізнес, у силу своїх особливостей, 
характеризується наявністю різних ризиків. Та-
ким чином, від управління ризиками функціону-
вання готельного об’єкта безпосередньо залежить 
результат такого функціонування.

Напрямами подальших досліджень стане ви-
значення ризиків функціонування об’єктів наці-
ональної готельної сфери та формування заходів 
нівелювання загроз негативних ризиків.
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серед сільського населення. Ідеться й про висна-
ження та зменшення продуктивності природних 
агроресурсів, загострення екологічної ситуації в 
аграрних підприємствах та ін. Тому звернення до 
тематики досліджень соціально-економічної без-
пеки аграрних підприємств є надзвичайно акту-
альним та своєчасним. Адже саме соціально-еко-
номічна безпека є основою дотримання безпеки 
продовольчої основи життєдіяльності населення 
загалом. Вона розуміється як система поперед-
ження причин, уникнення або ж нівелювання 
наслідків ризиків та загроз функціонування у со-
ціальній, виробничо-економічній, фінансовій, 
інноваційно-інвестиційній, екологічній, зовніш-
ньоекономічній, інформаційній, організаційно-
управлінській площинах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування безпеки підприємств 
є предметом досліджень багатьох відомих віт-
чизняних та зарубіжних науковців. Серед них 
Л. Мармуль, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова, 
О. Черняк [1; 3].

Мета статті — визначення соціально-еко-
номічну безпеку як об’єкт управління в менедж-
менті аграрних суб’єктів господарювання мікро-
рівня.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складовими соціально-економічної безпеки 
аграрних підприємств є сировинні та інші ресурси; 

Постановка проблеми. Сучасний глобалізова-
ний світ надає великі можливості для ефективно-
го й конкурентоспроможного розвитку аграрних 
підприємств та інших суб’єктів господарювання 
аграрної сфери економіки. це стосується транс-
ферту технологій, упровадження інновацій у ви-
робничі та бізнесові процеси, їх організацію та 
управління, у т. ч. на основі дигіталізації; спеці-
алізації й диверсифікації виробництва, розвитку 
нових видів діяльності, інфраструктури і логісти-
ки, комунікацій; мобільності й вивільнення тру-
дових ресурсів, особистісного зростання праців-
ників і людського потенціалу та інтелектуального 
капіталу; доступності продуктів харчування й со-
ціальної відповідальності. Поряд із цим зростають 
виклики й загрози їх функціонуванню та розвит-
ку і навіть збереженню. Ідеться про недобросо-
вісну конкуренцію й монополізацію на аграрних 
ринках; порушення комерційної таємниці й еко-
номічне шпигунство; небезпечні хімічні засоби 
захисту й меліорацій та гібридний садивний мате-
ріал і генномодифіковану продукцію; стимулято-
ри у тваринництві; прорахунки в управлінні, ме-
неджменті і маркетингу; рейдерство, захоплення 
й поглинання; фінансові загрози й банкрутство. 
Також це психологічне виснаження через високі 
темпи життєдіяльності й погіршення мікрокліма-
ту в колективах; плинність кадрів і вивільнення 
працівників; зростання соціальної напруженості 
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основне виробництво і діяльність; соціальна інф-
раструктура; організація та управління; стратегії й 
тактика сучасного й перспективного розвитку як 
комерційна таємниця. Забезпечення соціально-
економічної безпеки залежить як від специфіки 
діяльності, так і середовища її здійснення, а також 
прийнятої ділової етики на підприємстві і компе-
тентностей відомих осіб. Також значний вплив на 
неї чинять рівні місцевої поселенської, галузевої, 
регіональної, національної безпеки, транскор-
донне співробітництво у випадку прикордонного 
положення аграрних підприємств.

Невід’ємною частиною менеджменту соці-
ально-економічної безпеки аграрних підприємств 
є інструменти та механізми її забезпечення на 
внут рішньогосподарському рівні, а також ураху-
вання особливостей системи засобів впливу дер-
жави (в особі законодавчих та виконавчих органів 
влади) на агробізнес. При цьому йдеться зокрема 
й про вітчизняні та іноземні великі аграрні корпо-
рації або агрохолдинги з монопольним положен-
ням на ринку, суб’єкти тіньової економіки).

У цій площині проблемним є те, що у гло-
балізованому економічному просторі, особливо 
в агросфері, поступово знижується ефективність 
деяких загальноприйнятих державних інструмен-
тів управління забезпеченням та підвищенням 
соціально-економічної безпеки суб’єктів госпо-
дарювання. це пояснюється величезною концен-
трацією ресурсів в агрохолдингах, зростанням їх 
капіталізації та провідним положенням на внут-
рішньому й зовнішньому аграрних ринках. Вони 
успішно лобіюють свої інтереси навіть на законо-
давчому рівні, та й фактично виступають як осе-
редки організації сільських територій.

Отже, загальноприйнятим є виділення двох 
груп відповідних мікро- й макроекономічних ін-
струментів прийняття управлінських рішень та 
їх використання у менеджменті на рівні суб’єктів 
господарювання агросфери.

1. Інструменти прямого впливу, які ґрунту-
ються на безпосередньому втручанні держави в 
економічні процеси та економічну діяльність 
суб’єктів агробізнесу. У межах цієї групи інстру-
ментів передбачається здійснення заходів із за-
стосуванням інструментів адміністративного 
регулювання та використання бюджету в частині 
державних асигнувань, виплат, пільг або штрафів 
і санкцій. Характеристика їх змісту дієвості у на-
ціональному та глобалізованому економічному 
просторі зводиться до визначення сутності ін-
струментів та оцінювання їх ефективності.

Так, ідентифікація стратегічних цілей роз-
витку та соціально-економічної безпеки аграр-
них підприємств реалізується в господарському 
середовищі, що характеризується значним рівнем 
транснаціоналізації аграрної діяльності та її ре-
гіоналізації, а також утворенням міждержавних 

інтеграційних угрупувань, наявна складна багато-
цільова система стратегічних цілей розвитку. Вона 
є динамічною та визначається не тільки агробіз-
несом, але й іншими суб’єктами глобалізовано-
го простору. Відповідно, ідентифікація системи 
стратегічних цілей розвитку аграрних підпри-
ємств та їх безпеки у менеджменті може бути здій-
снена у загальних рисах.

Відповідно до вимог Європейської хартії міс-
цевого самоврядування від 15.10.1985 р., дотації 
органами місцевого самоврядування у регіоні не 
можуть призначатися для фінансування конкрет-
них аграрних проєктів, інакше надання дотацій 
скасовує їх основоположну свободу проводити 
політику в межах власних компетенцій. Значний 
обсяг міжбюджетних субвенцій перетворює орга-
ни місцевого самоврядування на виконавців цен-
трів владних рішень та мінімізує можливості для 
саморозвитку, що є наслідком транснаціоналіза-
ції економічної діяльності. При цьому субвенції є 
одним з видів міжбюджетних трансфертів та, од-
ночасно, інструментом міжбюджетних відносин 
і займають вагому частку в їх загальному обсязі. 
Визначаються як міжбюджетні трансферти для 
використання на певну ціль у порядку, визначе-
ному тим органом, який прийняв рішення про 
надання субвенції [1].

Сутність такого інструменту, як встановлення 
та обмеження цін, зводиться до спрямування на 
формування і збереження таких цін, які б забезпе-
чували рентабельну діяльність суб’єктів аграрного 
господарювання, реальність зарплати, стійкість 
валюти й інші соціально-економічні параметри. 
Разом з тим, рівень цін на певні товари затвер-
джується міждержавними органами: на вугілля 
й чорні метали — європейським об’єднанням 
вугілля і сталі; на нафту  — країнами Ограніза-
ції країн-експортерів нафти (ОПеК); на аграрну 
продукцію  — у країнах Євросоюзу. Крім того, 
ефективність регулювання цін на імпортні товари 
значно ускладнюється інфляційними процесами 
та гнучкістю бівалютної корзини.

Квоти на ввезення і вивезення продукції та 
ліцензування операцій з експорту та імпорту — 
інструмент, сутність якого у такому. Ліцензуван-
ня операцій з експорту та імпорту — це комплекс 
адміністративних дій з економічної політики з 
наданням дозволу на здійснення суб’єктами агро-
сфери експорту (імпорту) товарів. У межах ліцен-
зій можуть бути передбачені квоти. Теоретично 
можна встановити граничний розмір безмитного 
введення/виведення певних товарів на територію 
країни, а всі інші товари ввозяться/вивозяться на 
загальних засадах. Проте країни діють у глобалі-
зованому економічному просторі, є членами Сві-
тової організації торгівлі (СОТ) та інших міжна-
родних об’єднань, яким притаманне уніфіковане 
правове поле. Відповідно, це вимагає дотримання 
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єдиного митного режиму, відміни або значного 
зниження ввізного мита та обсягів квотування, 
за умови надання права експортерам виконати 
контрактні зобов’язання або переорієнтувати свій 
ринок збуту впродовж 2-х тижнів. Відтак, ефек-
тивність квотування ввізної продовольчої про-
дукції, захисту національних агротоваровиробни-
ків та їх безпеки знижується.

Наступні інструменти — державна експерти-
за та встановлення державних стандартів і норма-
тивні вимоги до якості та сертифікації технологій і 
продукції та ін. Оцінка їх ефективності вбачається 
у визначенні сутності фактичної функції окремої 
держави, як регулятора якості товарів та послуг, 
котрі обмежуються. В умовах глобалізованого 
економічного світу є поступова уніфікація вимог 
щодо якості товарів та послуг. При цьому між-
народними організаціями розроблені відповідні 
стандарти управління якістю ІСО 9000, доповне-
ні пізніше ІСО 10000, а також пакет керівництв 
щодо сертифікації й акредитації якості товарів 
та послуг. Національні стандарти на державному, 
регіональному й підприємницькому рівнях якості 
продукції, товарів та послуг повинні бути посту-
пово приведені у відповідність до міжнародного 
рівня (ІСО 9000, 10000).

Варто зазначити, що окреслені інструменти 
надають можливості впливу держави, органів міс-
цевого самоврядування на соціально-економічну 
безпеку аграрних підприємств не за рахунок до-
даткового матеріального стимулювання агробіз-
несу, а за рахунок сили державної влади. Саме 
тому зниження ефективності цих інструментів 
призводить до ослаблення засобів захисту фун-
даментальних економічних засад, у т. ч. соціаль-
но-економічної безпеки їх функціонування від 
негативного впливу зовнішніх та внутрішніх дес-
табілізуючих факторів.

Фактично, держава сьогодні не має достат-
ньо дієвих засобів прямого впливу, здатних за-
хистити слабкі фундаментальні економічні засади 
функціонування агроформувань, тобто їх не кон-
курентоспроможність. Також існує ряд проблем, 
які стосуються всіх етапів трансформації ідеї в 
інноваційну продукцію, зокрема проблема виїзду 
за кордон кваліфікованих кадрів, науковців, ви-
нахідників, підприємців, основними причинами 
якої є:

 — кращі можливості для реалізації ідей за 
кордоном (насамперед доступ до фінансування, 
правовий захист, наближеність до ринків збуту, 
менша вартість ведення бізнесу);

 — вища якість життя (безпека та верховен-
ство права, освіта та охорона здоров’я, соціальний 
захист у разі потреби, інфраструктура, екологія 
тощо);

 — творче та підприємницьке середовище, ство-
рене у найкращих світових осередках інновацій [2].

Саме тому у глобалізованому економічному 
просторі формується безпосередня залежність 
соціально-економічної безпеки аграрних підпри-
ємств від конкурентоспроможності їх товарів і 
послуг та власне їх конкурентоспроможності, як 
сукупності якостей відповідної основи, здатної 
забезпечити стійкий розвиток і соціально-еконо-
мічну безпеку на перспективу.

2. Інструменти опосередкованого впливу на 
соціально-економічну безпеку аграрних підпри-
ємств. Вони ґрунтуються на формуванні сприят-
ливого економічного середовища, що актуалізує 
діяльність суб’єктів агробізнесу у напрямі, необ-
хідному для посилення їх соціально-економічної 
безпеки. У межах цієї групи інструментів перед-
бачається вплив держави на соціально-економіч-
ні інтереси за допомогою фінансово-бюджетної, 
грошово-кредитної, цінової, інвестиційної та ін-
ших складових регіональної або державної аграр-
ної політики. Сутність характеристики їх дієвості 
у глобалізованому економічному просторі наведе-
но на рис. 1.

Отже, у глобалізованому економічному про-
сторі класичні інструменти опосередкованого 
впливу на формування соціально-економічної 
безпеки аграрних підприємств мають не до-
статню ефективність. Разом з тим, найбільш 
проблемним, на нашу думку, є обмеження мож-
ливостей використання найбільш успішних, 
комплексних інструментів забезпечення соціаль-
но-економічної безпеки — вільних економічних 
зон або ВеЗ, територій пріоритетного розвитку 
або ТПР. їх створення, згідно з міжнародним та 
вітчизняним досвідом, дозволило б суб’єктам 
аграрного господарювання досягти визначних 
результатів у забезпеченні конкурентоспромож-
ності, фінансово-економічної стійкості, соціаль-
но-економічної безпеки, економічного зростан-
ня [3, с. 186].

Важливим є доповнення складу та забез-
печення впливу на ті або інші сторони соціаль-
но-економічної безпеки аграрних підприємств 
підготовки кадрів і збереження робочих місць, 
скорочення плинності фахівців, вирішення еко-
логічних проблем, проблем підвищення при-
родної продуктивності агроресурсів, створення 
додаткових або супутніх видів діяльності. При 
цьому необхідно враховувати й використовувати 
механізми їх співіснування у менеджменті агро-
утворень із мікроекономічними інструментами 
прийняття управлінських рішень щодо стійкого 
розвитку й підвищення рівня соціально-еконо-
мічної безпеки — диверсифікацією виробництва, 
кооперацією та інтеграцією, соціальною відпові-
дальністю та іншими важливими заходами й чин-
никами (рис. 2). 

Соціально-економічна безпека аграрних під-
приємств у глобалізованому економічному про-
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сторі може забезпечуватися за допомогою інно-
ваційних інструментів, що ґрунтуються на впливі 
держави на їх розвиток; на основі формування 
інноваційних технологічних та наукових парків 
та інноваційних кластерних структур для опосе-
редкованого сприяння розвитку високих і над-
високих технологій та синергетичної взаємодії 
агротоваровиробників, спроможних забезпечити 
ефективну, здатну до інновацій систему їх соці-
ально-економічної безпеки.

Вважаємо, що територіальне зближення вза-
ємозалежних аграрних підприємств, компаній, 
інших учасників кластеру формує специфічне 
територіальне поєднання не тільки основного 
виробництва, а й форм розселення, інфраструк-
тури. Отже, це дозволяє ідентифікувати його і як 
інструмент забезпечення соціального розвитку  

у т. ч., сільського способу життя, розширення 
мережі соціальної інфраструктури у сільських 
агломераціях з метою реалізації соціальних, куль-
турних, мистецьких та інших потреб сільських 
жителів). Таким чином, кластери можуть стати 
важливим інструментом забезпечення соціально-
економічної безпеки аграрних підприємств у гло-
балізованому світі.

Висновки. Ураховуючи вищенаведене, не-
обхідно зазначити, що охарактеризовані нами 
інноваційні інструменти достатньо ефективні 
у глобалізованому економічному просторі (що 
доведено на основі достатньо вагомого прак-
тичного досвіду багатьох країн світу). Разом 
з тим, для їх ефективного застосування необ-
хідне вдосконалення системи управління й 
регулювання соціально-економічної безпеки 

Вплив на соціально-економічну безпеку аграрних підприємств

Сутність та ефективність інструментів  

Інструменти

Одиночний Комплексний

Пільгове оподаткування

Надання пільг у кредитуванні

Маніпулювання обліковою ставкою, став-
кою рефінансування,  регулювання валют-
ного курсу національної грошової одиниці

Вільні економічні зони (ВеЗ) й території 
пріоритетного розвитку (ТПР) 

Території пріоритетного розвитку

Митне регулювання експорту й імпорту

Рис. 1. Сутність та ефективність інструментів опосередкованого впливу на соціально-економічну безпеку 
аграрних підприємств (складено авторами на основі [1, 3])

Рис. 2. Мікроекономічні інструменти прийняття управлінських рішень у менеджменті агроутворень. 
(розробка автора)

Диверсифікація 
виробництва

Кооперація 
та інтеграція

Соціальна 
відповідальність
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аграрних підприємств на інноваційних заса-
дах, з урахуванням динаміки їх розвитку, кон-
курентоспроможності й особливостей аграр-
них ринків.
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УДК 330.3 С. С. Біляєв

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті розглянуто сутність і специфічні ознаки розвитку підприємства за проєктним 
підходом. Наведено спільні ознаки проєктів. Визначено основні класи організацій, які використовують про-
єктний підхід. Розкрито актуальність використання проєктного підходу в управлінні організацією.

Ключові слова: підприємство, організація, проєкт, проєктний підхід, планування, управління.

Summary. In the article, the essence and specific features of the development of an enterprise from the point of 
view of the projected approach are considered. Some common features of projects are given. The main classes of the 
organizations, using the projected approach, are determined. The urgency of using the projected approach in the man-
agement of an organization is revealed.

Key words: enterprise, organization, project, projected approach, planning, management.
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Постановка проблеми. Нині, коли відбува-
ється посилення глобалізації ринкового середо-
вища, дуже сильно змінюються підходи, методи 
й моделі менеджменту на будь-яке підприємство 
для забезпечення його довготривалого успіху. 
це дає підстави для наукового пошуку адекват-
них інструментів та управлінських рішень за-
безпечення сталого розвитку підприємств. На 
практиці однією з найпоширеніших залишаєть-
ся модель управління проєктами. Але питання 
впровадження проєктів розвитку та впорядку-

вання управлінських процесів щодо їх реаліза-
ції ще не мають належної уваги вчених. Зараз 
цей специфічний напрям проєктної діяльності 
на підприємстві характеризується сегментацією 
наукових досліджень. Необхідність розширено-
го вирішення основних проблем, які впливають 
на формування стратегії розвитку підприємства, 
зумовлена потребою чіткої систематизації та 
розвитку теоретико-методичних основ еконо-
мічної сутності й організаційно-інформаційного 
забезпечення процесів «еволюції» підприємств 
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в умовах зростаючої динамічності та складності 
середовища господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
цептуальні засади теорії управління розвитком 
соціально-економічних систем заклали видатні 
українські та зарубіжні науковці: І. Адізес, Н. Афа-
насьєв, В. Герасимчук, Л. Грейнер, О. Єрьохіна, 
С. Ілляшенко, М. Кондратьєв, А. Наливайко, 
В. Марченко, Ю. Погорєлов, В. Пономаренко, 
І. Пригожин, О. Раєвнева, О. Тридід, М. Туган-
Барановський, Й. Шумпетер та ін. Теоретико-
прикладні аспекти проєктного управління набули 
подальшого розвитку в дослідженнях Р. Арчібаль-
да, О. Баженова, В. Воропаєва, З. Гальперіна, 
Р. В. Гутча, якого вважають засновником теорії 
управління проєктами, Д. Клеланда, В. Ліберзо-
на, Є. Ліщенка, І. Мазура, С. Нікешина, В. Рача, 
Л. Стакенбрука, А. Товби, Г. ціпеса, В. Шапіра, 
та ін., наукові здобутки яких утворюють сучасну 
концепцію стратегічного управління на підпри-
ємствах [4].

Незважаючи на численні дослідження у даній 
галузі, процеси управління проєктами удоскона-
лення підприємств наразі ще не набули комплек-
сного наукового обґрунтування й залишаються 
слабко інтегрованими в загальну систему управ-
ління підприємством.

Мета статті — розкрити сутність і специфічні 
ознаки проєктів ефективного розвитку підприєм-
ства, визначити необхідність використання про-
єктного підходу в управлінні організацією.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часні економісти стверджують, що проєкт є дово-
лі однозначним та не викликає значних супереч-
ностей, отже, проєкт — це одноразовий комплекс 
зв’язок різних заходів, який полягає у задоволенні 
визначеної потреби шляхом досягнення конкрет-
них результатів при наявному матеріальному (ре-
сурсному) забезпеченні з чітко визначеними ціля-
ми протягом заданого періоду часу [1].

За тлумачним словником Н. Вебстера, у 
найзагальнішому розумінні проєкт (від англ.
project) — це щось, що задумується чи плануєть-
ся [2].

Проєкти мають як спільні, так і відмінні 
ознаки, серед основних можна виокремити такі:

1. цільова спрямованість на досягнення 
мети. Будь-який проєкт завжди спрямований 
на досягнення конкретної мети. це є головною 
метою проєкту, і всі зусилля, що докладаються у 
процесі його організації та реалізації, націлені на 
її досягнення. Таке спрямування припускає, що 
є бажаний результат, якого можна досягти за ви-
значений період. Для того щоб реалізація проєк-
ту була успішною, необхідно не тільки визначити 
його, а й установити суттєву характеристику, зо-
крема умови його функціонування. Мета проєкту 
має бути чітко сформульованою, сумірною, обме-

ження — заданими, а встановлені вимоги — здій-
снюваними.

2. Бюджетне обмеження. Проєктну діяль-
ність треба спрямувати на отримання певного 
результату в заданий період і не використовувати 
без певних ресурсів (матеріальних, людських, фі-
нансових). Тому однією з головних ознак проєкту 
є наявність бюджету.

3. Кількісне вимірювання. ця ознака вказує, 
що витрати й прибуток від проєкту повинні бути 
визначені кількісно, тому що оцінка проєкту на-
самперед спирається на цифри.

4. Час дії. Кожний проєкт має обмеження в 
часі, і має дві мети:

 — визначення терміну, під час якого успіх або 
невдача проєкту повинні бути визначені;

 — оцінювання реальної цінності економіч-
них витрат і прибутку неможливе без урахувань 
обмежень у часі.

5. Життєвий цикл. Проєкт розробляється, 
функціонує та розвивається. Існує чітка взаємо-
залежність різних видів діяльності за проєктом. 
Будь-який проєкт, незалежно від його складнос-
ті та обсягу дій, необхідних для його виконання, 
проходить у своєму розвитку певні форми стану 
від задуму до реалізації.

6. Система функціонування та елементний 
склад проєкту, координоване між собою вико-
нання дій. Головна суть проєктів — це визначен-
ня складності їхнього втілення в життя. Кожен 
проєкт потребує виконання чисельних завдань, 
жорстко або еластично взаємопов’язаних: деякі 
завдання не можуть реалізуватися, доки не за-
вершено інші завдання. Якщо відбувається по-
рушення синхронізації виконання різних завдань 
весь проєкт може опинитися під загрозою неви-
конання.

7. Проєкт може існувати в зовнішньому се-
редовищі, його елементи мають великий вплив. 
Тому проєкт повинно аналізувати обов’язково з 
урахуванням умов середовища, у якому його здій-
снюють.

8. Унікальність. Проєкт — це особливий і не-
повторний захід. При цьому рівень унікальності 
може значно коливатися залежно від особливос-
тей проєкту.

Наведемо відмінні ознаки проєктів розвитку 
від проєктів підприємства (табл. 1).

Діяльність як об’єкт управління у вигляді 
проєкту потрібно розглядати тільки тоді, коли:

 — вона об’єктивно має комплексний харак-
тер і для її ефективного управління важливим є 
аналіз внутрішньої структури;

 — досягнення цілей діяльності пов’язано з 
послідовним виконанням усіх її елементів;

 — обмеження за часом, фінансовими, мате-
ріальними та трудовими ресурсами впливають на 
процес виконання комплексу робіт;
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 — тривалість і вартість діяльності залежить 
від організації всього комплексу робіт.

Інший клас організацій цілком залежить від 
проєктів. Такі організації загалом пропонують 
переважно товари й послуги. У цих організаціях, 
проєкти фінансують найчастіше зсередини. На-
приклад, у сфері виробництва (споживчих това-
рів, фармацевтичної продукції, інженерної про-
дукції тощо), транспорту, зв’язку, розроблення та 
продажу апаратного й програмного забезпечення, 
а також у банківській справі, урядовій сфері, уні-
верситетах, суспільних установах тощо. Як було 
сказано вище, такі організації залежать від про-
єктів, а точніше — від проєктного менеджменту.

Потрібно з’ясувати особливості проєктного 
менеджменту та його зв’язок з управлінням. ці 
поняття є різновидом одного наукового напря-
му — управління. Відомо такий науковий напрям, 
як «управління (менеджмент)», поділяється на 
більш дрібніші напрями: американський, япон-
ський, банківський, високоефективний, кадро-
вий, маркетинговий, операційний, фінансовий 
менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності, освіти, торгівлі, якості, управління про-
єктами та державне управління тощо. Аналіз цього 

переліку «менеджментів» показав, що змістовна 
частина цих напрямів часто відрізняється одна від 
одної тільки на 10–30 %. Решта — це загальні те-
оретичні положення та підходи до управління [5].

На сьогодні в бізнесі існує ціла низка світо-
вих тенденцій, що дають змогу говорити про за-
стосовування проєктного підходу, тобто вагомого 
впливу на значення діяльності, пов’язаної із здій-
сненням проєктів. Головні серед них:

 — перехід від регулювання й концентрації до 
координації та розподілу;

 — скорочення життєвого циклу виробів і по-
слуг, зокрема термінів розроблення і запуску;

 — персоналізація попиту та пропозиції, про-
дуктів і послуг;

 — портфельний підхід до управління проєк-
тами забезпечує суттєві вигоди. До їх складу мож-
на зарахувати можливість поглянути на проєкти в 
глобальному контексті, що відображає стан справ 
загалом [3].

Якщо проаналізувати процес зміни моделі 
бізнесу, його починають розглядати як сукупність 
взаємозалежних проєктів. Такий підхід дає змогу 
чітко встановити іншу особливість сучасного біз-
несу, коли основною стратегічною конкурентною 

Таблиця 1
Відмінні ознаки проєктів розвитку підприємства

Аспект 
дослідження

Проєкти підприємства Проєкти розвитку підприємства

Стратегічна 
орієнтація

Низька кореляція зі стратегією
компанії

Абсолютна залежність від стратегічного 
бачення діяльності компанії

Спрямованість 
проєктів

Спрямовані на зовнішній ринок або об’єкти і, 
як правило, не змінюють внутрішні процеси 

організації

Спрямовані як на зовнішній ринок, 
об’єкти (ринково-позиційні), так і на 
зміну внутрішніх процесів, ресурсів, 

активів (ресурсно-
компетенційні) 

Засіб досягнення 
цілі

Подолання проблеми функціонування Стратегічні зміни: трансформація 
(реалізація інноваційної технології, 

методології, бізнесу) або модернізація 
(впровадження інноваційного продукту, 

модифікація функцій) 

Результат Приріст обсягу продажу товарів (послуг), 
збільшення частки компанії на ринку, розширення 

(оновлення, скорочення) асортименту товару 
(послуг), підвищення якості товарів (послуг) 

компанії, зниження витрат обігу товарів (витрат на 
послуги) компанії

Створення і виведення на ринок нового 
продукту, збільшення ефективності 
використання ресурсів, комплексне 
підвищення якості товарів (послуг), 
розширення діяльності, партнерств,

підвищення рівня кваліфікації 
персоналу, глобалізація переваг

ефект ефект обов’язково повинен бути виміряний і 
очевидний, інакше проєкт не буде розглянутий і 

прийнятий до реалізації

ефект важко виміряти, він не очевидний 
(фактично в багатьох ситуаціях уміння 
формулювати ефект у розрахунковому 

вимірі визначає, буде реалізовано проєкт 
розвитку чи ні,

що не завжди є виправданим заходом) 

Критерії 
успішності

Дотримання термінів, бюджету, відповідність 
запланованому результату

Нові можливості, досягнуті вигоди, 
виконання стратегії розвитку організації

Обсяг/зміст Вузький, орієнтований на чітко визначені цілі 
проєкту — SMART

Широкий, залежить від стратегічних 
цілей, змінюється залежно від очікуваної 

вигоди
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перевагою стає більш гнучка стратегія поведінки 
в мінливому зовнішньому середовищі.

На даному етапі значно зросла необхідність 
проєктного управління як методу організації та 
управління підприємством. Усе це зумовлено 
об’єктивними тенденціями у всебічній реструк-
туризації ділового світу. Принцип концентрації 
виробничо-економічного потенціалу поступився 
місцем іншому принципу, принципу зосереджен-
ня на розвиток власного потенціалу організації. 
Великі виробничо-господарські комплекси замі-
щуються гнучкими мережними структурами, серед 
учасників яких головним принципом є перевага 
використання зовнішніх ресурсів над внутрішніми. 
Тому виробнича діяльність дедалі більше перетво-
рюється в комплекс робіт зі складною структурою 
використовуваних ресурсів, складною організацій-
ною типологією, сильною функціональною залеж-
ністю від часу та величезною вартістю [6].

Наразі існує актуальна потреба в застосуванні 
нових концепцій в управлінні проєктами та роз-
витку бізнесу. Прикладом цього є аргументи щодо 
доцільності застосування концепції управління 
проєктами для розроблення та здійснення про-
грам і проєктів у сфері державного управління:

 — розроблення та впровадження держав-
них програм незалежно від рівня, враховуючи їх 
складність, вимагає в сучасних умовах застосу-
вання інструментів проєктного менеджменту;

 — управління проєктами є універсальною 
концепцією, що може застосовуватись для здій-
снення різних проєктів у всіх галузях і напрямах;

 — методи та інструменти проєктного ме-
неджменту в професійному управлінні зараз є 
одними з найбільш досконалих, апробованих, об-
ґрунтованих і відпрацьованих у світовій практиці, 
що створює сприятливі умови для запозичення 
передового досвіду, швидкої адаптації до націо-
нальних умов і ефективного застосування.

Стосовно проєктного бізнесу проблема набу-
ває особливо гострого характеру через деякі його 
особливості.

Особливості проєктного бізнесу:
 — велика інтелектуальна ємність предметної 

галузі більшості проєктів;
 — мала частка в проєктах господарської ді-

яльності, пов’язаної з матеріальними активами;
 — сильна залежність успіху проєктів від зо-

внішніх умов, насамперед поводження замовника;
 — підвищені ризики, зокрема ризик пору-

шення термінів і бюджету, припинення або при-
зупинення проєкту, невдалого впровадження;

 — підвищені вимоги до якості, що мають 
конструктивний характер, тобто характер, що 
об’єктивно перевіряється;

 — високий ступінь індивідуалізації та важ-
ливе значення постійного контакту організації з 
клієнтом;

 — висока ймовірність появи нових робіт, що 
раніше не виконувалися, для яких методологія, 
технологія і система управління повинні заново 
розроблюватись або удосконалюватись;

 — високі вимоги до кваліфікації менеджерів і 
виконавців, їхня висока вартість;

 — критична важливість корпоративної офісної 
системи, що підтримує комунікації та базу знань;

 — особливий характер планування, управлін-
ня, контролю й обліку;

 — велика нерівномірність надходження за-
мовлень, що ускладнює управління людськими 
ресурсами;

 — географічна далекість клієнта;
 — наявність декількох виконавців та їх гео-

графічне розмежування.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що 

сутність проєктного підходу в управлінні підпри-
ємством полягає в чіткій організації, спрямова-
ній на досягнення єдиного правильного рішення. 
Саме таке ствердження щодо сутності проєктного 
підходу призвело до застосування категорії «про-
єкти розвитку». Висвітлено особливості проєкт-
ного менеджменту та його зв’язок з іншими ви-
дами управління, подано основні аргументи щодо 
доцільності застосування концепції управління 
проєктами для розроблення та втілення програм і 
проєктів у сфері державного управління.
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Постановка проблеми. Оліє-жирова галузь — 
важлива складова вітчизняного агропромисло-
вого комплексу. її кінцева продукція: рослинні 
олії, маргарин, майонез є високоякісним про-
дуктом харчування, що користується підвище-

ним попитом населення країни. Рослинні олії 
та маргаринова продукція використовуються 
як сировина на підприємствах хлібопекарської, 
кондитерської, харчово-концентратної та овоче-
консервної галузей.
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Доцільність діяльності будь-якої економічної 
системи слід розглядати як процес взаємодії різ-
них елементів, до яких належать агенти, суб’єкти 
та інститути, діяльність яких потребує регулюван-
ня та саморегулювання. Регулювання економіки 
є об’єктивним процесом, що забезпечує інтереси 
всіх учасників: держави, контрагентів (підпри-
ємств) й індивідів, та діє лише в результаті раціо-
нального поєднання ринкового саморегулювання 
і впливу держави. Тому регулювання ринку олій-
них культур має враховувати особливості функ-
ціонування підприємств, сільськогосподарських 
підприємств, суб’єктів ринкової інфраструктури, 
держави та зважати на забезпечення економіч-
ної безпеки як пріоритетного завдання державної 
аграрної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною та методологічною основою досліджень 
сукупного впливу чинників зовнішнього та внут-
рішнього середовища на розвиток економічної 
безпеки є основні положення, викладені у робо-
тах вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: 
В. А. Гарбар [2], Ю. В. Жадан [6], О. М. Полінке-
вич [3], І. М. Посохов [4,5,6], Т. В. Стройко [1].

Хоча у працях зазначених науковців узагаль-
нено та систематизовано підходи до діагностуван-
ня економічної безпеки підприємств, визначено 
механізми їх забезпечення, існують ще не виріше-
ні питання.

Мета статті — визначити функції і принци-
пи дії економічної безпеки оліє-жирових підпри-
ємств в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
дукти перероблення олійної сировини (макухи і 
шроти) є високобілковими компонентами кормів 
у тваринництві, без яких неможливе створення 
повноцінних раціонів харчування худоби і птиці. 
експерти прогнозують у найближчі 10–15 років 
зростання ринку рослинної олії і цін на неї, обу-
мовлюючи це попитом на біодизель та біоетанол, 
що змінюють ринкову кон’юнктуру. Серед галузе-
вих особливостей, які впливають на формування 
ринку оліє-жирової продукції, доцільно виокре-
мити такі:

 — сировина, що використовується;
 — концентрація і спеціалізація виробництва;
 — спосіб (технологія) отримання готової про-

дукції; зміст та характер виробництва; відносини 
зі споживачами продукції;

 — організаційно-правові форми діяльності 
оліє-жирових підприємств;

 — науково-технічний розвиток виробництва.
Соняшник залишається домінуючою культу-

рою у вирощуванні і переробленні олійних куль-
тур. У загальній їх структурі в Україні у 2017 р. 
площі соняшнику становили відповідно 67,6 %, 
сої — 22,4 %, ріпаку — 8,8 %. Так, посівна пло-
ща соняшнику в Україні у 2017 р. становила 

6033,7 тис. га, та порівняно з 2013 р. зросла на 
19,4 %. Значно збільшилась посівна площа сої у 
2017 р. порівняно з 2013 р. цей показник становив 
1999,8 тис. га, що на 46,0 % більше, ніж у 2013 р.

Основними виробниками олійних культур 
є корпорації. це стосується всіх видів олійних 
культур. У 2017 р. було вироблено 164824,1 тис. ц 
олійних культур. Господарства населення прак-
тично не займаються вирощуванням олійних. З 
184114,5 тис. ц вироблених олійних у 2017 р. лише 
19290,4 тис. ц припадало на господарства населен-
ня, з яких 84,9 % складав соняшник. Частка інших 
культур коливається від 0,08 % (льону-кудряшу) та 
0,12 % (насіння гірчиці), до 1,7 % (насіння ріпаку).

Серед найбільших переробних підприємств 
олійних культур «БунгеУкраїна», «Кернел» та 
«Дельта Вілмар СНД» та ін. Основними лідерами 
з перевалки та експорту рослинної олії є терміна-
ли Іллічівська і Миколаєва, на частку яких при-
падає близько 90 % її експорту.

Найпотужнішими терміналами з перевалки 
рослинних олій є ТОВ «Рісоіл-Південь» (Одеська 
обл., ДП МТП «Південний»), ТОВ ВКФ «Олір» 
(Одеська обл., м. Іллічівськ), ДП «Іллічівський 
морський порт» (Одеська обл., м. Іллічівськ), ТОВ 
«еВеРІ» (м. Миколаїв), ТОВ «Термінал-Укрхарч-
збутсировина» (м. Миколаїв) [1].

Основною метою створення таких об’єднань 
є можливість здійснювати вплив на ринок готової 
продукції, зменшення витрат та боротьба з кон-
куренцією. Іншим шляхом підвищення власної 
ефективності, який застосовують суб’єкти під-
комплексу, є формування власної сировинної 
бази для задоволення потреб у олійній сировині 
та забезпечення безперебійного і ритмічного ви-
робництва.

Для того щоб утриматися на ринку в умовах 
конкуренції, оліє-жирові підприємства формують 
свою структуру у вигляді вертикально-інтегра-
ційних формувань, у які крім переробних заводів 
входять агропромислові організації, логістичні під-
розділи — транспорт, елеватори, торгові дома. Усі 
підприємства, як правило, є багатопрофільними. 
Крім олійних, займаються, наприклад, зерновими 
культурами. Частково діяльність диверсифікуєть-
ся для виробництва майонезів, кетчупів, гірчиці, 
мила, кормів для тварин та різних добавок. Ком-
панії постійно покращують асортимент продукції, 
що випускається. До того ж розширюють лінійку 
продукції за рахунок кукурудзяної, оливкової та 
рапсової олії. Компанії розвивають власні наукові 
підрозділи і стежать за якістю продукції як одним з 
безумовних складових успіху на ринку.

Наразі в Україні вітчизняні підприємства 
оліє-жирової промисловості на відміну від зару-
біжних підприємств не використовують генетич-
но модифікованих компонентів при виробництві 
своєї продукції, що надає безперечну конкурент-
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ну перевагу на ринку галузі. Однак проблема за-
гострюється тим, що вживані у світовій практиці 
механізми державного регулювання ринку гене-
тично модифікованих продуктів в нашій країні 
практично не застосовуються. Тому для України 
дуже важливо удосконалювати політику в галузі 
регулювання ринку небезпечної продукції, у тому 
числі оліє-жирової галузі харчової промисловості.

Упровадження на підприємствах системи 
ХАССП забезпечує впевненість у безпеці про-
дукції за рахунок запобігання або зниження до 
прийнятного рівня ризику виникнення небезпе-
ки для життя і здоров’я споживачів, що особливо 
актуально у зв’язку з появою на ринку продуктів, 
що містять трансгенні складові. Система ХАССП, 
або Hazard Analysis and Critical Control Points 
(аналіз ризиків і критичні контрольні точки), є 
наразі основною моделлю управління якістю та 
безпекою харчових продуктів у промислово роз-
винених країнах світу. Комплекс вищевказаних 
заходів — сучасні методи виробництва продукції, 
розвиток логістики, наукові дослідження, постій-
не розширення асортименту, сертифікація товарів 
за міжнародними стандартами — утримує розгля-
нуті підприємства в лідерах ринку оліє-жирової 
продукції протягом багатьох років [2].

Гарантія завантаження переробних потуж-
ностей оліє-жирової галузі забезпечила інвес-
тиційну привабливість цієї сфери виробництва. 
У подальшому після набуття Україною членства у 
СОТ зміни в законодавстві передбачали щорічне 
зменшення ставки мита на 1 % до 10 % у кінцево-
му періоді, що було однією з умов СОТ. ці заходи 
створили умови для переорієнтування структури 
експорту від сировинної до готової продовольчої 
продукції зі значно більшою часткою доданої вар-
тості — олії. це зумовило необхідність сформува-
ти свої принципи функціонування економічної 
безпеки. Оліє-жирова галузь являє собою систему 
технологічно й економічно взаємопов’язаних га-
лузей рослинництва, переробної промисловості, 
інфраструктури тощо.

економічна безпека підприємств має власти-
вості системи. Крім того, вона повинна діяти за 
такими принципами як:

 — відкритість;
 — нелінійність;
 — динамічність;
 — дисипативність;
 — емерджентність;
 — гомеостатичність;
 — атрактивність;
 — біфуркаційність;
 — фрактальність.

Структура, функції, мета й процес є тими 
елементами, за допомогою яких можна говори-
ти про економічну безпеку як частину системи. 
У будь-якій системі виникають конфлікти, які 

сприяють переосмисленню змін не лише у внут-
рішньому середовищі, але й у зовнішньому. це 
формує комплексний образ цілого.

Структура є каркасом або внутрішньою опо-
рою об’єкта, що зберігає основні її властивості та 
взаємозв’язки за наявності мінливих умов. Вона 
складається з ресурсного й стейкхолдерського 
компонентів, що визначають життєдіяльність 
підприємницьких структур. Функція описує ха-
рактеристики та показує набір властивих їй мож-
ливостей. Процес є наслідком діяльності системи, 
описує рух послідовних дій, необхідних для досяг-
нення мети, пояснює, яким чином структура ви-
конує функцію.

Тобто економічна безпека підприємств вико-
нує функцію (роль) «бортового комп’ютера». Він 
має такі характеристики, як:

 — спроможність до постійної реєстрації про-
цесів;

 — одночасний контроль елементів;
 — виявлення внутрішніх загроз;
 — попередження про зовнішні небезпеки.

За аналогією роль економічної безпеки під-
приємств є подібною. Структуру економічної 
безпеки оліє-жирових підприємств подано дво-
ма компонентами, а саме: ресурсним і стейкхол-
дерським. Ресурсний компонент складається з 
ресурсів і бізнес-процесів. Процес указує на те, 
що завдяки виявленню, попередженню й нейтра-
лізації загроз можна досягти мети — забезпечення 
ресурсів і бізнес-процесів підприємств в умовах 
глобалізації.

економічну безпеку необхідно розглядати як 
у статичному, так й у динамічному прояві:

1. Статичний прояв економічної безпеки — 
як результат, досягнення ефективності діяльності.

2. Динамічний — як процес, дії, заходи, спря-
мовані на підвищення ефективності, підтриман-
ня та відтворення потенціалу, стійкий розвиток.

економічна безпека включає комплекс мето-
дів, засобів та заходів захисту економічних інте-
ресів. Аспекти, у яких розглядається економічна 
безпека:

 — ресурсне забезпечення;
 — протидія негативним зовнішнім і внутріш-

нім чинникам;
 — пристосування до зовнішнього середовища;
 — стан захищеності;
 — доцільне використання ресурсів;
 — досягнення поставлених цілей;
 — відтворення потенціалу;
 — підвищення ефективності.

Під ресурсним забезпеченням розуміється 
сукупність запасів, джерел коштів, можливостей, 
засобів і предметів праці, які контролюються кор-
порацією та з яких очікується отримати економіч-
ну вигоду в майбутньому. Можна виокремити такі 
види ресурсів, як:
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 — фінансові;
 — інформаційні;
 — матеріальні;
 — трудові.

Планування бізнес-процесів є основою будь-
яких підприємств. Ресурси, що входять до бізнес-
процесу як системи, перетворюються на продук-
ти — внутрішні та зовнішні. Відповідно до цього 
економічна безпека оліє-жирових підприємств 
виконує функцію (роль) «камертона», який спро-
можний відтворювати подібні процеси. еконо-
мічна безпека виконує ідентичну роль.

Стейкхолдерський компонент структури 
економічної безпеки оліє-жирових підприємств 
складається з інтересів внутрішніх і зовнішніх 
учасників. Процес пояснює, що завдяки взаємно-
му обміну вигодами та задоволенню власних ін-
тересів можна досягти мети — гармонізації інте-
ресів зі стейкхолдерами.

Стейкхолдери (від англ. stakeholders), або за-
цікавлені сторони, є фізичними та юридичними 
особами, які мають інтерес до діяльності підпри-
ємств, тобто певною мірою залежать від нього або 
можуть впливати на його діяльність.

Внутрішні стейкхолдери — суб’єкти, які пе-
ребувають у підпорядкуванні керівництву підпри-
ємств і їхня діяльність постійно спрямована на 
забезпечення економічної безпеки. Вони поділя-
ються на спеціалізовані, частково спеціалізовані 
та неспеціалізовані суб’єкти.

Зовнішні стейкхолдери — суб’єкти, які не пе-
ребувають у підпорядкуванні керівництву підпри-
ємств. Вони мають позитивний або негативний 
вплив на діяльність підприємств, розподіляються 
на суб’єктів прямого та непрямого оточення.

Гармонізація економічних інтересів оліє-жи-
рових підприємств з інтересами суб’єктів зовніш-
нього й внутрішнього середовищ постійно змі-
нюється. це дії щодо задоволення інтересів двох 
або більше взаємодіючих сторін. З економічного 
погляду гармонізацію визначають як процес вза-
ємного узгодження, систематизацію, уніфікацію, 
координування, упорядкування, забезпечення вза-
ємної відповідності економічних інтересів тощо.

Отже, економічна безпека оліє-жирових під-
приємств є динамічною нелінійною системою 
впорядкованих, взаємопов’язаних і керованих 
елементів (мети, структури, функцій, процесів), 
послідовне поєднання яких формує ресурсний та 
стейкхолдерський компоненти задля виявлення, 
попередження та нейтралізації загроз за наявних 
ресурсів й ефективного управління бізнес-про-
цесами підприємств, що формує ринкову вар-
тість клієнта.

Під керованою системою економічна безпека 
підприємств є бізнес-процесом, який впливає на 
сукупність основних, обслуговуючих та допоміж-
них бізнес-процесів, що використовують ресурси 

та забезпечують гармонізацію інтересів стейкхол-
дерів і стійку рівновагу підприємств [3].

На сучасному етапі розвитку економіка 
України і, зокрема, агропромисловий комплекс, 
частиною якого є оліє-жирова промисловість, 
функціонують у складних економічних умовах. 
Нестабільність кредитно-фінансової системи 
країни значною мірою відбивається на аграрній 
сфері, у тому числі і на оліє-жировому комплексі, 
сприяючи, своєю чергою формуванню ризиків, 
пов’язаних з купівельною спроможністю грошей 
(інфляційних ризиків), кредитних, ринкових, 
інвестиційних операційних ризиків, ризиків лік-
відності. Разом з тим наявність різноманітних 
небезпечних факторів ризику компенсується ви-
соким рівнем прибутковості виробництва рос-
линної олії, що зумовлено досить стабільним по-
питом на продукцію оліє-жирових підприємств 
на внутрішньому ринку і наявністю значного екс-
портного потенціалу, який має резерви зростання 
завдяки триваючій інтеграції України у світове 
господарство. Здійснення управлінського впливу 
на ризик передбачає зниження його рівня і конт-
роль ризиків, тобто збільшення прибутковості та 
ефективності результатів діяльності підприємств 
оліє-жирової галузі.

В умовах ринкової економіки діяльність будь-
якого господарюючого суб’єкта, який здійснює 
підприємницьку діяльність, незалежно від форми 
власності та сфери діяльності, схильна до впливу 
безлічі факторів ризику як внутрішніх, які про-
являються в процесі управління підприємством, 
так і зовнішніх, зумовлених впливом зовнішньо-
го середовища на функціонування підприємства. 
Схильні до цього впливу і підприємства оліє-жи-
рової галузі України, які протягом останніх років 
динамічно розвиваються.

Наприклад, обсяги виробництва олійних 
культур за останні 15 років зросли більш ніж у сім 
разів, при цьому виробництво насіння соняшни-
ку збільшилося в 5,7 рази — з 2,25 млн т у 2001–
2002 рр. до 12,9 млн т у 2016–2017 рр. обсяги ви-
робництва й експорту соняшникової олії зросли в 
5,7 і 11 разів відповідно. При цьому географія екс-
порту української соняшникової олії розширила-
ся на більш, ніж 30 країн.

Низький курс гривні надає додаткові пере-
ваги виробникам, які експортують соняшникову 
олію за кордон. Митні ризики для підприємств 
оліє-жирової галузі полягають у можливому не-
передбачуваному збільшенні рівня митних плате-
жів та застосуванні обмежень (наприклад, квот), 
що чинить негативний вплив на прибутковість 
та ритмічність виконання експортно-імпортних 
контрактів.

Створення і розвиток ефективного ризик-
менеджменту на вітчизняних оліє-жирових під-
приємствах гальмується проблемами, серед яких 
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можна виділити недостатній рівень кваліфікації 
менеджерів і персоналу до управління ризиками, 
недосконалість вхідної інформації і методів її об-
роблення, відсутність навичок роботи зі стандар-
тами з управління ризиками [4,5].

Найбільш небезпечними видами ризиків в 
умовах, що склалися, є природно-кліматичні, 
ринкові, фінансові (кредитні, операційні, ва-
лютні, інвестиційні), митні та юридичні ризики. 
Природно-кліматичні ризики в країні виника-
ють через несприятливі природно-кліматичні 
умови, що знижує врожайність олійних культур 
і призводить до подорожчання сировини для 
виробників. Ринкові ризики для підприємства 
проявляються у збільшенні випуску конкурен-
тами аналогічної продукції або продукції кращої 
якості, вихід на ринок нових виробників, засто-
сування ними агресивної маркетингової і цінової 
політики.

Фінансові ризики у вітчизняних умовах ви-
являються настільки часто, що вже починають 
сприйматися як дійсність. ціна на кредитні ре-
сурси і до фінансової кризи була набагато вище 
середньосвітових показників, а протягом остан-
ніх 10 років вона призводить до нерентабельності 
використання цього виду фінансування для біль-
шості підприємств галузі. це ж підтверджує й іс-
нування валютних ризиків, що чудово демонструє 
динаміка валютних курсів в Україні (зниження 
курсу гривні до світових валют у більш ніж п’ять 
разів з 2008 по 2018 р.).

Юридичні ризики можуть мати різну приро-
ду, зокрема це зміна законодавства, порушення 
авторських прав на торговельні марки, недостат-
ня юридична захищеність бізнесу в Україні, ко-
румпованість судової системи та ін.

Удосконалення управління ризиками на під-
приємствах оліє-жирової галузі передбачає ство-
рення відповідного організаційного забезпечен-
ня, наявність методичного та інформаційного 
забезпечення, а також кваліфікованого персона-
лу, що володіє спеціальними знаннями і навичка-
ми з управління ризиками. З метою підвищення 
ефективності управління ризиками на оліє-жиро-
вому підприємстві запропоновано провести певні 
реорганізаційні заходи.

По-перше, виправданим буде створення 
служби економічної та інформаційної безпеки, 
яка адміністративно підпорядковуватиметься ди-
ректору з безпеки, а функціонально — директору 
з економіки та фінансів. Основними функціями 
цієї служби будуть:

 — визначення переліку інформації з статусом 
комерційної таємниці, а також переліку осіб, які 
несуть відповідальність за її збереження;

 — захист інформації на підприємстві;
 — установка певних регламентів і правил ін-

формаційної безпеки;

 — контроль і перевірка всіх підрозділів під-
приємства щодо виконання цих правил.

По-друге, доцільно сформувати в організа-
ційній структурі спеціальний підрозділ — відділ 
управління ризиками, очолюваний керівником 
відділу з управління ризиками, який буде займа-
тися виключно проблемами управління ризика-
ми, і координувати діяльність всіх підрозділів зі 
збору і аналізу інформації з метою регулювання 
ризикових подій і забезпечення компенсації мож-
ливих втрат і збитків. Відділ управління ризиками 
повинен підпорядкуватися директору з економіки 
та фінансів, збирати й аналізувати інформацію з 
усіх підрозділів і служб підприємства. Функції ке-
рівника підрозділу з управління ризиками на під-
приємстві оліє-жирової галузі можуть бути досить 
широкими. У його веденні повинні перебувати 
питання забезпечення безпеки і контролю ризи-
ків. Він буде формувати організаційну структуру 
відділу і системи управління ризиком на підпри-
ємстві, а також розробляти основні положення та 
інструкції, пов’язані з цією діяльністю.

З метою формування більш ефективної орга-
нізаційної структури управління ризиками на під-
приємстві доцільно введення елементів матричної 
організаційної структури, яка являє собою склад-
ну структуру, орієнтовану на інновації, висуває 
особливі вимоги до персоналу і рівня координації 
різних робіт на підприємстві. Основним завдан-
ням керівника відділу управління ризиками і його 
підрозділів повинні бути розроблення стратегії і 
принципів управління ризиком на підприємстві, 
викладених у внутрішніх нормативних документах. 
Основними функціями відділу управління ризика-
ми на підприємстві оліє-жирової промисловості є:

 — виявлення ризику;
 — збір, аналіз і статистичне оброблення ін-

формації;
 — розроблення превентивних і коригуваль-

них дій;
 — розроблення альтернативних варіантів 

прийняття рішень;
 — надання інформації про можливі ризики 

керівництву;
 — моніторинг і контроль рівня ризику на під-

приємстві.
По-третє, для отримання синергетичного 

ефекту від реалізації процесів управління ризи-
ками необхідно удосконалювати взаємодію між 
підрозділами підприємства. Для цього в кожно-
му підрозділі підприємства необхідно визначити 
співробітника, відповідального за збір і аналіз ін-
формації для відділу управління ризиками і про-
писати ці функції в його посадових інструкціях. 
[6]. Функціонально він буде підпорядкуватися на-
чальнику відділу з управління ризиками, а адміні-
стративно — безпосередньо начальнику підрозді-
лу, в якому працює.



50

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (46) 2019

Висновки. Ринок оліє-жирової продукції в 
Україні наразі є одним із найперспективніших 
секторів аграрного виробництва. Оліє-жирова 
продукція користується попитом як на внутріш-
ньому, так і на світовому ринках, де Україна зай-
має позиції лідера.

економічна безпека оліє-жирових підпри-
ємств є складною системою, що формується з 
двох системоутворювальних елементів: керованої 
та системи керування. У результаті їх взаємодії 
формуються загальносистемні якості, тобто озна-
ки, властиві системі загалом та, зокрема, кожній 
із них. Властивості керуючої та керованої систем 
визначають їхнє місце у внутрішній конфігурації 
системи та реалізовуються в її функціях.
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проблематика потребує подальшого наукового 
обґрунтування, насамперед це стосується сис-
тематизації основних підходів щодо тлумачення 
сутності поняття «антикризове управління під-
приємством», удосконалення класифікацій мето-
дів антикризового управління (наприклад страте-
гічних та тактичних методів) тощо.

Мета статті — виконати теоретико-методо-
логічний аналіз антикризового управління на під-
приємстві в сучасних умовах трансформації укра-
їнської економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ан-
тикризове управління є важливою складовою 
менеджменту на підприємстві, адже забезпечує 
його діяльність в умовах нестабільності та кризи. 
Використовуючи тлумачення поняття «управ-
ління», запропоноване провідними іноземними 
дослідниками у сфері менеджменту М. Меско-
ном, М. Альбертом, Ф. Хедоурі [1, с. 38], можна з 
точки зору функціонального підходу надати таке 
визначення антикризового управління на під-
приємстві — це процес планування, організації, 
мотивації і контролю, необхідний для того, щоб 
сформулювати і досягти цілей підприємства під 
час попереднього запобігання або реального по-
долання кризових явищ в його діяльності.

Постановка проблеми. Сучасні реалії еконо-
мічного стану України змушують керівників під-
приємств часто приймати управлінські рішення 
в умовах невизначеності та труднощів. На жаль, 
політична та фінансова нестабільність у нашій 
державі призводить до того, що підприємницькій 
діяльності можуть загрожувати кризові ситуації, 
кінцевим результатом яких може стати банкрут-
ство підприємства або взагалі його ліквідація. 
Тому виникає нагальна потреба в активізації тео-
ретико-методологічних досліджень у сфері анти-
кризового управління. це, на наш погляд, при-
веде до удосконалення та появи нових підходів, 
моделей, методів у системі антикризового ме-
неджменту, застосування яких на практиці дасть 
позитивний результат у процесі виходу підприєм-
ства з кризового стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретико-методологічні аспекти антикризового 
управління підприємством висвітлюють у сво-
їх працях такі вітчизняні вчені, як: Л. О. Ліго-
ненко, І. О. Бланк, А. С. Бурий, Д. С. Мацеха, 
Л. С. Ситник, А. М. Штангрет, О. В. Коваленко, 
В. М. Маховка та ін. Проте незважаючи на низку 
теоретико-методологічних досліджень стосовно 
антикризового управління підприємством, дана 
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Необхідно зазначити, що аналіз наукової лі-
тератури дає підстави стверджувати, що поняття 
«антикризове управління підприємством» є неод-
нозначним і теоретично дискусійним у вітчизня-
ній науці. Праці українських учених, присвячені 

теоретико-методологічним питанням антикризо-
вого управління підприємством, показують, що 
вони використовують для тлумачення досліджу-
ваного поняття різні підходи (процесний, систем-
ний та ін.) (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення поняття «антикризове управління підприємством» вітчизняними науковцями

Автор, джерело Визначення поняття

Л. О. Лігоненко Постійно організоване управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кри-
зового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою 
забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення ситуації 
його банкрутства [2, с. 57].

Л. С. Ситник Система управління спрямована на вирішення завдань інтенсивного розвитку підприємства 
завдяки мобілізації та інтенсифікації всіх ресурсів на противагу екстенсивному розвитку [3, 
с. 25].

І. О. Бланк
Постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізація генерального плану 
недопущення поширення кризових явищ і стагнації розвитку підприємства, який здійсню-
ється протягом усього періоду його функціонування [4, с. 7].

А. М. Штангрет
Система управління підприємством, спрямована на завчасне виявлення можливих кризових 
ситуацій, розроблення заходів протидії, швидкого реагування на будь-які зміни у зовнішньо-
му і внутрішньому середовищах, що становлять загрозу для існування підприємства [5, с. 99].

О. О. Шапуров Сукупність заходів спрямованих на виявлення латентних процесів та реальних загроз та за-
стосування до них, відповідних механізмів стабілізації з метою усунення явищ стагнації та 
статичних процесів [6, с. 35].

С. А. Бурий,
Д. С. Мацеха 

Система постійних системних дій менеджерів, спрямованих на всі елементи організації з ме-
тою швидкого і вчасного реагування на можливі зовнішні та внутрішні загрози при ефектив-
ному функціонуванні чи розвитку організації [7, с. 21].

С. К. Рамазанов,
О. П. Степаненко,
Л. А. Тимашова

Система управління підприємством, яка має комплексний, системний характер і спрямо-
вана на запобігання та усунення несприятливих для діяльності підприємства явищ за допо-
могою розроблення і реалізації на підприємстві спеціальних заходів, які мають стратегічний 
характер і дозволяють усунути тимчасові перешкоди, зберегти і примножити ринкові позиції 
[8, с. 22]. 

О. О. Мельниченко Система управління, спрямована насамперед на раннє виявлення суперечностей підприєм-
ства із зовнішнім середовищем або у його внутрішньому середовищі з огляду на окремі біз-
нес-процеси підприємства з метою запобігання кризовим явищам на підприємстві; у разі ви-
никнення імовірності настання кризового стану — на переорганізацію виконання окремих 
бізнес-процесів відповідно до поточних умов господарювання; при виникненні кризового 
стану — на розроблення механізму виходу з кризи, що передбачатиме здійснення відповід-
них інструментів та процедур та глибоке переосмислення принципів діяльності підприєм-
ства. [9, с. 159].

Й. С. Завадський,
Т. В. Осовська,
О. О. Юшкевич

Діяльність менеджменту фірми, спрямована на подолання гострих проблем підприємства, 
що накопичилися внаслідок поганого управління [10, с. 14].

Слід зазначити, що серед дослідників немає 
чіткої позиції і щодо періоду, коли повинно від-
буватися антикризове управління на підприємстві. 
Ми погоджуємося з науковою думкою А. О. Глєбо-
вої та Т. О. Конзерської, які проаналізувавши ро-
боти українських та зарубіжних учених стосовно 
антикризового управління на підприємстві, визна-
чають три підходи до розуміння сутності «антикри-
зове управління підприємством» [11, с. 35]:

 — передкризове управління (превентивне);
 — управління в умовах кризи (фактичне);
 — управління процесами виходу з кризи.

Ми вважаємо, що кожен із цих підходів є пра-
вильним, адже відображає певний етап здійснення 
антикризового управління на підприємстві. Зрозу-
міло, що виявлення кризових проблем та симпто-

мів до настання реальної кризи на підприємстві є 
дуже важливим етапом антикризового управління, 
адже передбачає залучення значно менших зусиль 
та ресурсів (фінансових, управлінських, матері-
альних тощо), ніж це було би потрібно, коли під-
приємство вже фактично опинилося у кризовому 
стані. Проте слід зауважити, що навіть найдоско-
наліша система превентивного антикризового 
управління, повністю не гарантує, того що під-
приємство не опиниться у кризовому стані, а тому 
антикризове управління підприємством повинно 
враховувати різні можливі ситуації, у яких може 
перебувати підприємство і бути готовим не тільки 
здійснювати профілактичні заходи, а й усувати та 
долати реальні кризові явища, а також управляти 
процесами щодо виходу з кризи підприємства.
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Антикризове управління підприємством є 
особливим видом менеджменту, адже викорис-
товує власні специфічні методи, які в умовах ста-
більного ефективного розвитку на підприємстві 
не застосовуються в системі загального менедж-
менту. Так Л. О. Лігоненко визначаючи антикри-
зове управління підприємством інтелектуальним 
видом управління, відмічає, що однією з відміт-
них його особливостей є «використання специ-
фічного (нестандартного і навіть неприємного в 
нормальних умовах) управлінського інструмен-
тарію, тобто засобів та прийомів управлінського 
впливу [12, c. 163].

Ми вважаємо, що методи посідають вагоме 
місце в теорії та методології антикризового управ-
ління, адже це сукупність засобів, прийомів та 
інструментарію, за допомогою яких виконують-
ся визначені завдання та досягається поставлена 
мета антикризового управління, реалізовується 
антикризова політика на підприємстві.

Аналіз класифікацій методів антикризово-
го управління підприємством показав, що серед 
вітчизняних учених поширеним є поділ їх на дві 
групи — стратегічні та тактичні методи.

Застосування тактичних методів спрямовано 
на швидке покращення фінансових показників, 
наприклад підприємства, подолання наслідків 
кризи. Проте у більшості випадків цих методів не-
достатньо для усунення основної причини кризо-
вого стану — неефективної системи управління — 
й необхідно використання заходів більш тривалої 
дії. Результати застосування стратегічних методів 
підприємство відчуває, як правило, не одразу, 
проте вони змінюють сутність бізнесу, його якіс-
ні характеристики, такі як конкурентоспромож-
ність, інвестиційна привабливість, інноваційність 
тощо [13, с. 63].

Слід зауважити, що серед вітчизняних нау-
ковців є певні розбіжності щодо віднесення видів 
методів до стратегічної та тактичної груп (табл. 2)

Таблиця 2
Класифікація методів антикризового управління підприємством

Автор, джерело Стратегічні методи Тактичні методи

О. В. Коваленко [14, с. 111] Ліквідація
Створення нових підприємств
Регуляризація
Модернізація
Злиття
Диверсифікація
Реструктуризація
Реінжиніринг

Санація
Даунсайзинг
Банкрутство

В. М. Маховка [15, с. 221] Санація
Банкрутство
Реструктуризація

Діагностика
Моніторинг
Бенчмаркінг 
Даутсайзинг
Аутсорсинг
Контролінг
Аудит бізнес-процесів

А. Ю. Погребняк [16, с. 307] Диверсифікація
Регуляризація
Реінжиніринг
Реструктуризація
Злиття
Ліквідація

Даунсайзинг
Санація
Моніторинг
Контролінг

Як ми бачимо з даних табл. 2, розподіл мето-
дів антикризового управління підприємством на 
стратегічні та тактичні потребує подальшого на-
укового осмислення та узгодження.

Окрім вище перелічених методів антикризо-
вого управління підприємством, на нашу думку 
важливим і ефективним, а також пристосованим 
до умов сучасної вітчизняної ринкової економіки 
є бізнес-планування. Необхідно зазначити, що ба-
гато науковців у своїх дослідженнях розглядають 
бізнес-планування як процес, який здійснюється 
в нормальних, стабільних умовах функціонування 
підприємства, насамперед для залучення інвес-
тицій. І не приділяють належної уваги стосовно 
застосування процесу бізнес-планування під час 
діяльності підприємства в умовах кризи, який 

сприятиме пошуку інших механізмів залучення 
фінансових потоків, головні з-поміж яких — ін-
вестування, кредитування, створення відповідних 
фондів тощо [17, c. 111].

Антикризове бізнес-планування є важливим 
видом стратегічних методів антикризового управ-
ління, який має низку притаманних для нього 
особливостей, адже розробляється в умовах неста-
більної діяльності підприємства. Серед них можна 
виокремити: оперативність складання; стислість 
термінів планування; розділи антикризового біз-
нес-плану, які повинні характеризуватися чіткіс-
тю, конкретністю та цілеспрямованістю; розро-
блення та реалізація антикризового бізнес-плану, 
здійснювані в умовах нестачі внутрішніх фінансо-
вих ресурсів підприємства, несприятливого соці-
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ально-психологічного клімату серед персоналу та 
в інших кризових ситуаціях [18, с. 85].

Висновки. Отже, антикризове управління є 
важливою складовою системи менеджменту під-
приємства, адже забезпечує запобігання та подо-
лання негараздів та криз, які виникають в його 
діяльності. Також антикризове управління під-
приємством використовує особливий набір ме-
тодів, тому що застосування більшості з них не 
притаманне в нормальних та стабільних умовах 
функціонування та розвитку підприємства (сана-
ція, банкрутство, ліквідація, даунсайзинг та ін.).

Визначено основні підходи тлумачення 
сутності поняття «антикризове управління під-
приємством», які відрізняються тим, що в них 
акцентується увага на тому коли повинно здій-
снюватися антикризове управління на підприєм-
стві, а саме до настання кризи (превентивне анти-
кризове управління), під час протікання кризових 
явищ (фактичне антикризове управління) чи на 
етапі виведення підприємства з кризового стану. 
У статті обґрунтовано думку, що не потрібно ви-
діляти з них пріоритетний чи самий раціональний 
підхід, адже вважаємо, що система антикризового 
управління підприємством повинна обов’язково 
передбачати заходи і щодо прогнозування та за-
побігання симптомів кризи на підприємстві, так 
і заходи реального подолання і виведення його з 
кризового стану.

Аналіз класифікацій методів антикризового 
управління підприємством виявив, що серед віт-
чизняних науковців поширеним є підхід, коли 
методи поділяються на дві групи — стратегічні та 
тактичні. На наш погляд основною проблемою 
даної класифікації є те, що однакові види мето-
дів антикризового управління одні вітчизняні 
науковці відносять до тактичних методів, а інші 
до стратегічних методів. Тому в українських на-
укових колах необхідне подальше узгодження та 
удосконалення методологічного інструментарію 
антикризового управління на підприємстві.

Під час наукового дослідження обґрунто-
вується пропозиція щодо включення до стра-
тегічних методів антикризового управління 
підприємством ще одного важливого методу — 
антикризового бізнес-планування.
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УДК 330.313:631 М. М. Ігнатенко

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ  
ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

І ДОМОГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Анотація. У статті виявлені проблеми та тенденції використання й відтворення виробничо-ресурсного 
потенціалу агроформувань, особливо малих та середніх, а також домогосподарств населення. Визначено, що 
методологічні переваги забезпечення цих процесів мають нормативний підхід, що забезпечує енергоощадність 
та ресурсозбереження. Обґрунтовано вплив виробничо-ресурсного потенціалу та його раціонального ресурсо-
користування на конкурентоспроможність аграрних підприємств і домогосподарств населення. Визначено 
необхідність удосконалення організаційно-економічних механізмів управління розвитком виробничо-ресурсного 
потенціалу з метою підвищення ефективності його використання й забезпечення розширеного відтворення.

Ключові слова: аграрні підприємства, домогосподарства, агрохолдинги, потенціал, проблеми, перспек-
тиви, відтворення, нормативні засади, управління, механізм, підвищення, удосконалення.

Summary. The article reveals the problems and trends in the use and reproduction of production and resource 
potential of agricultural formations, especially small and medium-sized, as well as households. It is determined that 
the methodological advantages of ensuring these processes has a regulatory approach that provides energy and resource 
conservation. The influence of production and resource potential and its rational resource use on the competitiveness 
of agricultural enterprises and households is substantiated. The necessity of improvement of organizational and eco-
nomic mechanisms of management of development of production and resource potential for the purpose of increase of 
efficiency of its use and maintenance of the expanded reproduction is defined.

Key words: agricultural enterprises, households, agricultural holdings, potential, problems, prospects, reproduc-
tion, regulatory framework, management, mechanism, increase, improvement.
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дефіцит виробничих, насамперед, фінансово-
інвестиційних та інформаційних, ресурсів та їх 
структурна розбалансованість призводять до зни-
ження темпів економічного розвитку сектору ма-
лих аграрних підприємств і домогосподарств, по-
тенційні можливості якого використовуються не 
повною мірою. це гальмує вирішення існуючих 
економічних, соціальних та екологічних проблем 
сільських територій, зайнятості, підвищення до-
ходів та рівня життя сільського населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
леми формування в кожному аграрному підпри-
ємстві, незалежно від форм власності та організа-
ції виробництва раціонального за своїм розміром 
та складом виробничо-ресурсного потенціалу і 
ефективного його використання та розширеного 
відтворення, належать до найбільш актуальних. 
Тому вони досліджуються значною кількістю на-
уковців, серед яких: В. Андрійчук, О. Бугуцький, 
Ю. В. Василенко, Ю. Гринчук, М. Ігнатенко, 

Постановка проблеми. ефективне функціо-
нування малих аграрних підприємств, домогос-
подарств населення є практично неможливим без 
якісного й економічно обґрунтованого розвитку 
та відтворення його виробничо-ресурсного потен-
ціалу. У сучасних умовах, коли великі агроформу-
вання по типу агрохолдингів та агропромислових 
корпорацій з високим рівнем капіталізації від-
творили та значно модернізували основні засоби, 
бізнесові виробничо-економічні процеси, вико-
ристовують інноваційні технології виробництва, 
значна частка домогосподарств, малих та середніх 
аграрних підприємств знаходиться у нестійкому, 
ризикованому або кризовому фінансово-еконо-
мічному стані.

Тому їх стратегічною метою є одержання 
максимальних прибутків за мінімальних витрат 
ресурсів. При цьому вони часто втрачають мож-
ливості здійснення навіть простого відтворення 
свого виробничо-ресурсного потенціалу. Гострий 

© М. М. Ігнатенко, 2019
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М. Кісіль, Л. Мармуль, Б. Пасхавер, І. Рома-
нюк, В. Россоха та ін. Проте необхідно визнати, 
що, незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, низка важливих питань потребує 
поглиб леного опрацювання. Ідеться про пер-
спективи раціонального використання та відтво-
рення виробничо-ресурсного потенціалу малих 
агроформувань і домогосподарств населення на 
нормативних засадах, вплив цих процесів на їх 
ефективність, конкурентоспроможність та до-
сягнення інших (підвищення зайнятості, дивер-
сифікація діяльності, збереження довкілля) цілей 
функціонування.

Мета статті — виявити проблеми та в об-
ґрунтувати перспектив використання та відтво-
рення виробничо-ресурсного потенціалу малих 
і середніх аграрних підприємств та домогоспо-
дарств населення, у т. ч. за допомогою фінансо-
во-економічних механізмів і нормативних мето-
дів удосконалення та підвищення ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прогресивні зміни в аграрному секторі еко-
номіки визначаються, переважно, темпами 
розвитку і нарощення виробничо-ресурсного 
потенціалу, впровадженням інновацій, інвес-
тиційним забезпеченням підприємств та до-
могосподарств населення. Однією з найбільш 
важливих і актуальних проблем, з якими нині 
стикаються переважно малі та середні агро-
формування, є ефективне розміщення ресурсів 
з метою отримання найбільших прибутків, за-
безпечення фінансово-економічної стійкості та 
конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність аграрних підпри-
ємств і домогосподарств населення визначається 
їх здатністю виробляти якісну та екологічно чис-
ту продукцію, яка має попит серед споживачів, а 
також забезпечує отримання прибутків, достатніх 
для організації розширеного відтворення. Осно-
вою формування такої здатності є виробничо-ре-
сурсний потенціал суб’єктів діяльності [1, с. 189]. 
Здійснені дослідження вказують на низький рі-
вень використання та відтворення виробничого 
потенціалу, що й зумовлює ризики та нестійкий 
характер їх функціонування.

Зокрема, в Україні, яка має найкращі сіль-
ськогосподарські угіддя в Європі та посідає чільне 
місце у світі за площею ріллі — 41,7 млн га (близь-
ко 69,1 % території), продуктивність сільського 
господарства нижча від рівня загальноєвропей-
ських і загальносвітових стандартів через недо-
статнє відтворення природних ресурсів, особливо 
родючості ґрунтів, використання вторинної тех-
ніки, повільне впровадження інноваційних тех-
нологій.

Спад ресурсозабезпечення означає змен-
шення використання мінеральних і органічних 
добрив, засобів захисту рослин, досягнень селек-

ції рослин і тварин, кормовиробництва, біотех-
нологій. Незважаючи на значні позитивні зміни 
ресурсного забезпечення великого агробізнесу, 
обсяги й рівень наукових розробок, їх ціна, тер-
міни та механізми впровадження у виробництво 
не задовольняють потреби інших аграрних під-
приємств. Структурна перебудова економіки кра-
їни, попри численні програми, заяви урядовців 
та лозунги, досі не ґрунтується на інноваційній 
основі [2, с. 75]. Наукомісткість промислового ви-
робництва не перевищує 0,3 %, а сільського гос-
подарства ще менша, що спричиняє деструктивні 
процеси в галузі й негативно впливає на конку-
рентоспроможність її суб’єктів.

Отже, стратегічні напрями зростання й за-
безпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств аграрного сектору повинні ґрунтуватися, 
передусім, на управлінні формуванням їх вироб-
ничо-ресурсного потенціалу. Зростання конку-
рентоспроможності наблизить виробників до до-
сягнення мети їх функціонування, неодмінною 
умовою чого є збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції та покращення 
її якості. Здійснені дослідження засвідчили, що 
наявний виробничо-ресурсний потенціал аграр-
них підприємств має змогу забезпечити істотне 
збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції.

При цьому виробничо-ресурсний потенціал 
аграрних підприємств слід розглядати як сукуп-
ність взаємопов’язаних ресурсів (земельних, ма-
теріально-технічних, трудових, фінансово-еконо-
мічних), які можуть використовуватись не тільки 
у виробничому процесі, але й у фінансовій, со-
ціальній, екологічній та інших сферах діяльності 
господарств. Проблема ресурсного забезпечення 
аграрних підприємств ускладнюється тим, що че-
рез низку причин, серед яких інвестиційна криза, 
нестабільність цінового механізму та фінансо-
вої політики, аграрний сектор не є інвестиційно 
привабливим. Оновлення матеріально-технічної 
бази відбувається на недостатньому рівні. Відтак, 
зменшується можливість інтенсифікації вироб-
ництва, не дотримуються строки виконання сіль-
ськогосподарських робіт, знижуються показники 
валового збору і, відповідно, рентабельності агро-
формувань [3, с. 128].

Виробничо-ресурсний потенціал аграрних 
підприємств повинен являти собою не лише 
набір окремих видів ресурсів, а єдину систему 
взаємопов’язаних оптимальних за кількістю та 
якістю ресурсних складових. Тому для розшире-
ного відтворення виробничо-ресурсного потен-
ціалу необхідно ефективно управляти процесом 
його формування та використання. ефективність 
застосування кожного виду ресурсів, через свої 
специфічні особливості, оцінюється за допомо-
гою сукупності показників. Головними критері-
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ями ефективності використання виробничо-ре-
сурсного потенціалу є зростання валової продукції 
і прибутку. Інтегрованим критерієм ефективності 
використання виробничо-ресурсного потенціалу 
повинна виступати окупність витрат.

Стратегічне управління виробничо-ресурс-
ним потенціалом аграрних підприємств — це ді-
яльність підприємства, спрямована на системне 
управління всіма компонентами виробничо-ре-
сурсного потенціалу з метою реалізації перспек-
тивних напрямів його розвитку та підвищення 
ефективності використання [4, с. 14]. Сучасний 
менеджмент вимагає формування нових систем 
управління ресурсами, що забезпечують регулю-
вання рівня їх витрат для досягнення господарю-
ючим суб’єктом певної мети.

Система управління витратами має виріши-
ти завдання, яке полягає у виборі такого варіанта 
величини витрат, за якого, з одного боку, відбува-
ється економія ресурсів, а з іншого — досягаєть-
ся запланований результат. Будь-яке управління 
витратами повинне ґрунтуватися на розумінні 
причин їх походження. Високої результативнос-
ті управління можна досягти лише за активного 
впровадження нормативного методу планування 
й обліку витрат.

ефективне управління виробничо-ресурс-
ним потенціалом господарюючого суб’єкта в су-
часних умовах повинно базуватися на зіставленні 
фактичних даних з обґрунтованими норматива-
ми, оскільки зіставлення даних звітного періоду з 
даними попереднього періоду не може вважатися 
достатньою підставою для прийняття ефективних 
управлінських рішень. Інструментом їх прийнят-
тя має бути об’єктивна інформація. Останніми 
роками питання нормування ресурсів аграрних 
підприємств втратили свою актуальність і, при-
родно, витіснилися з економічної роботи. Невід-
повідність нормативної бази умовам господарю-
вання є одним з факторів, що перешкоджають 
утвердженню практики управління витратами 
[5, с. 486]. Тому одним із пріоритетних напрямів 
ефективного використання виробничо-ресурс-
ного потенціалу є формування нормативної бази, 
що полягає в коригуванні, розробленні і система-
тизації нормативів.

Нормативна база повинна формуватися 
індивідуально для кожного аграрного підпри-
ємства з урахуванням конкретних виробничо-
економічних умов його господарювання. Вона 
має включати нормативи оцінки величини еле-
ментів виробничо-ресурсного потенціалу, раці-
онального формування за складом і структурою. 
Впровадження інноваційних процесів ресурсо-
користування потребує відповідного професійно-
кваліфікаційного рівня підготовки працівників. 
Тому особливе значення слід приділяти викорис-
танню різних форм перенавчання й підвищення 

кваліфікації, зокрема, проведення на базі кращих 
регіональних аграрних підприємств науково-
практичних конференцій і семінарів.

Варто також більше уваги приділяти ціле-
спрямованому управлінню процесом формування 
ефективного кадрового потенціалу. Він, зокрема, 
полягає в розробленні бакалаврських та магістер-
ських програм навчання, соціально-економічних 
програм відповідальності агробізнесу з метою за-
лучення й утримання молодих перспективних 
спеціалістів. Основними напрямами формування 
системи ефективного управління використанням 
виробничо-ресурсного потенціалу є: забезпечен-
ня раціонального використання земельних, вод-
них та інших природних ресурсів, а також основ-
них матеріальних засобів.

Також це застосування енерго- та ресурсо-
ощадних технологій; ефективне використання 
трудових ресурсів; забезпечення стабільності 
формування й ефективності використання вну-
трішніх і зовнішніх фінансових ресурсів; розви-
ток інноваційних процесів і впровадження їхніх 
результатів у забезпечення екологізації, інтенси-
фікації аграрного виробництва та продовольчої 
безпеки країни та регіонів [6, с. 278].

За рахунок біологізації й екологізації проце-
сів інтенсифікації можна досягти значного спаду 
витрат ресурсів на одиницю сільськогосподар-
ської та продовольчої продукції. Для розроблення 
й успішного впровадження цієї системи необхід-
но досягти високого рівня інформаційно-аналі-
тичного забезпечення управління. Впровадження 
нових інформаційних технологій і застосування 
сучасної комп’ютерної техніки — необхідна умова 
ефективного управління виробничо-ресурсним 
потенціалом. Систему інформаційного забезпе-
чення необхідно спрямувати на ефективне управ-
ління виробництвом в умовах його самофінансу-
вання.

Для удосконалення механізмів управління 
процесами розширеного відтворення виробни-
чо-ресурсного потенціалу малих аграрних під-
приємств і домогосподарств населення доцільно 
виокремити такі складові: природні ресурси, що 
беруть участь у створенні сільськогосподарської 
продукції та потребують спеціальних програм від-
творення; споживчий потенціал продовольчого 
ринку, що забезпечує соціально-економічну та 
продовольчу безпеку країни; інтелектуальний по-
тенціал аграрних підприємств, який потребує ак-
тивного розвитку [7, с. 58].

На особливу увагу заслуговує підприємниць-
кий потенціал аграрних підприємств і домогоспо-
дарств, який потребує нових форм ко оперування, 
інтегрування та державної підтримки; організа-
ційно-економічний потенціал аграрних підпри-
ємств, який має орієнтуватися на впровадження 
нових методів управління з урахуванням осо-
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бливостей підгалузей сільського господарства, 
розвитку управлінських та інформаційних тех-
нологій; соціально-економічний потенціал, який 
визначається відносинами власності, розвитком 
соціальної інфраструктури сільських територій, 
перевагами сільського способу життя.

Такий підхід дозволить чітко визначити по-
казники відтворення ресурсів малих аграрних 
підприємств і домогосподарств населення відпо-
відно до державної аграрної політики, пріоритети 
якої пов’язані з напрямами відтворення виробни-
чо-ресурсного потенціалу: забезпеченням у сіль-
ськогосподарському виробництві за допомогою 
системи державних організаційно-правових захо-
дів прибутку на авансований капітал, включно з 
вартістю земельних ресурсів, не нижче середньо-
го рівня по національному господарству — відтво-
рення виробничих та земельних ресурсів.

Важливим є створення умов для реалізації та 
захисту прав селян на землю, формування рин-
кових земельних відносин, охорону земель — від-
творення трудових та земельних ресурсів, захист 
соціальних інтересів селян та розвитку сільських 
територій; посилення соціального захисту сіль-
ського населення, встановлення заробітної пла-
ти та пенсійного забезпечення працівників сіль-
ського господарства не нижче середнього рівня 
в галузях економіки держави; створення рівних 
умов для функціонування різних організацій-
но-правових форм господарювання в аграрно-
му секторі, які сприяють гармонізації інтересів 
власників та най маних працівників — захист со-
ціальних інтересів селян та розвитку сільських 
територій [8, с. 52].

З цією метою здійснюються розроблен-
ня і запровадження державних та регіональних 
програм комплексного розвитку сільських те-
риторій, удосконалення державної підтримки 
розвитку підприємництва з метою розв’язання 
проблеми зайнятості сільського населення; дер-
жавна підтримка розвитку конкурентоспромож-
ного сільськогосподарського виробництва на 
основі кооперації та інтеграції — розвиток ви-
робничо-ресурсного потенціалу; запровадження 
сучасних механізмів і методів формування про-
зорого ринку сільськогосподарської продукції, 
продовольства, капіталу, виробничих ресурсів 
та робочої сили; державна підтримка суб’єктів 
аграрного сектору шляхом концентрації держав-
них ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку.

це дозволяє забезпечити формування спри-
ятливої цінової, фінансово-кредитної, страхової, 
податкової та бюджетної політики — розвиток 
управління фінансовими ресурсами; забезпечен-
ня раціональних внутрішньогалузевих і міжгалу-
зевих економічних відносин; створення сприят-
ливих умов для реалізації експортного потенціалу 
аграрних підприємств — розвиток зовнішньоеко-

номічної діяльності; державну підтримку підго-
товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
спеціалістів, виконання наукових досліджень для 
аграрних підприємств — розвиток трудових ре-
сурсів.

Тим самим буде досягнуто створення умов 
для закріплення у сільській місцевості кваліфіко-
ваних спеціалістів сільського господарства, осві-
ти, культури, охорони здоров’я та побутового об-
слуговування — соціально-економічний розвиток 
села [9, с. 55]. Буде здійснена державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників, які ви-
користовують меліоровані землі, особливо щодо 
утримання внутрішньогосподарських меліора-
тивних систем та оплати електроенергії, що ви-
трачається для подачі води для поливу.

Висновки. Важливою умовою раціонального 
використання виробничо-ресурсного потенціалу 
та підвищення конкурентоспроможності малого 
і середнього агробізнесу на цій підставі є удоско-
налення організаційно-економічних механізмів 
у діяльності домогосподарств, малих і середніх 
аграрних підприємств щодо процесів формування 
і використання ресурсів. це сприяло б їх розши-
реному відтворенню, забезпеченню продоволь-
чої безпеки країни, розвитку сільських територій 
та досягненню фінансово-економічної стійкості 
окремих виробничих структур, формуванню се-
реднього класу на селі.
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Анотація. У статті розглянуто результати досліджень з питань особливостей підвищення економічної 
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Мета статті — визначити вплив строків сівби 
та ширину рядків на об’єми врожаю соняшнику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Укра-
їна є найбільшим виробником та експортером на-
сіння соняшнику та продуктів його перероблен-
ня на світовому ринку. ця культура користується 
достатньо високим попитом на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, а також характеризується 
високою ліквідністю. Соняшник залишається од-
нією зі стратегічних культур та приносить значні 
прибутки аграрним підприємствам України.

Аналіз статистичних даних (табл. 1) свідчить, 
що урожай олійних в Україні у 2017 р. порівняно 
з 2016 р. скоротився майже на 3 %. Разом з тим, 
скорочення валового збору насіння соняшнику 
передбачається в межах 8–12 %. Даний факт мож-
на пояснити, здебільшого, складними погодними 
умовами сезону, а саме: значна посуха в період до-
зрівання та, як наслідок, скорочення врожайності 
культури на 10 %.

Рекордний за багато років урожай соняшни-
ку було отримано у 2018 р. — майже 14,2 млн т. 
це на 12 % більше порівняно з показниками ми-
нулого року.

Постановка проблеми. На сьогодні і у май-
бутнього важливою науковою проблемою є під-
вищення продуктивності рослин, якості насіння, 
економічної та енергетичної ефективності техно-
логій вирощування соняшнику за рахунок підбо-
ру гібридного складу, оптимізації густоти стояння 
рослин та застосування науково обґрунтованої 
системи удобрення, зокрема шляхом застосуван-
ня для позакореневого підживлення комплексних 
добрив з мікроелементами.

Погодні умови впродовж проведення дослі-
джень характеризувалися значними коливаннями 
порівняно із середніми багаторічними показни-
ками, що давало можливість установити реакцію 
гібридів соняшнику на агроекологічні чинники 
вирощування.

Результати розрахунку участі чинників у фор-
муванні врожаю свідчать про те, що врожайність 
досліджуваних гібридів соняшнику найбільше 
визначається чинником «Ширина міжряддя» — 
31 %. Суттєвий вплив мали чинники «Погодні 
умови» — 24 %, взаємодія чинників «Гібрид» — 
21 % та «Строки сівби» — 18 %.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною та методологічною основою досліджень 
впливу строків сівби та ширини міжряддя на вро-
жайність соняшнику є основні положення, ви-
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Виходячи з наведених статистичних даних, 
можна зробити висновок, що показники врожай-
ності у 2018 р. значно зросли порівняно з 2017, 
який характеризувався падінням темпів урожай-
ності соняшнику. Найбільша частка соняшнику 
припадає на сільськогосподарські підприємства. 
У 2018 р. цей показник становить 24,1 ц/га, що на 
13,1 % або на 2,7 ц/га більше за аналогічний по-
казник 2017 р.

Зростання попиту на жири рослинного по-
ходження протягом 90-х років минулого століт-
тя призвело до зміни у розподілі посівних площ 
аграрного сектору України. Значну частку в 
структурі посівних площ зайняли олійні культу-
ри, найпопулярнішою серед яких став соняшник. 
За останні 20 років площі під соняшником зрос-
ли з 1,6 млн га до 4,1–4,5 млн га. Розширюються 
посівні площі й інших олійних культур — таких 
як ріпак та соя. Так за аналогічний період посів-
ні площі ріпаку збільшилися у 12 разів, а валовий 
збір — у 14,4 разу; сої — у 7 та 11 разів відповідно. 
Загалом, вітчизняна галузь виробництва олійних 
культур протягом 20 років демонструє зростання 
та розширення. Свідченням цього є збільшення 
посівних площ і валових зборів основних олійних 
культур України. Проте зростання це відбувало-

ся екстенсивним шляхом, а рівень урожайності 
майже не змінився з 1990 р. Аграрний сектор еко-
номіки України потребує підвищення ефектив-
ності виробництва олійних культур, що можливо 
за умови удосконалення технологій, підвищення 
рівня матеріально-технічної бази, чіткого дотри-
мання агротехнічних вимог. це стосується і галузі 
виробництва олійних культур [4].

Питанням, які пов’язані з виробництвом 
олійних культур, приділяється значна увага у пра-
цях науковців. Так, О. С. Сало відмічає важли-
вість моніторингу регіональних ринків олійних 
культур, під впливом яких формується вітчизняна 
олійна галузь. Автор загострює увагу на необхід-
ності покращення технологічного забезпечення 
галузі (засоби захисту рослин, добрива, елітне на-
сіння). Зменшення витрат на технологічне забез-
печення, на його думку, призводить до зниження 
урожайності. Питаннями виробництва основних 
олійних культур займаються також Н. В. Потри-
ваєва, І. В. Чехова, І. О. Кислицька, Т. З. Таранюк, 
які в основу своїх досліджень покладають пробле-
ми підвищення економічної ефективності вироб-
ництва основних олійних культур та визначення 
факторів розвитку олієжирового комплексу зага-
лом [5].

Таблиця 1
Динаміка врожайності соняшнику в Україні 2016–2019 рр.  

(cкладено за даними Державної служби статистики [1 с. 120, 2])

Показник
Роки Відхилення

2016 2017 2018 2019 +, – %

Урожайність з 1 га зібраної площі 22,4 20,2 23,0 23,9 +1,5 1,07

Площа, з якої зібрано врожай, тис. га 6086,7 6060,7 6166,5 5849,3 -239,4 0,96

Валовий збір, т 136269,0 122355,0 141652,0 121000,0 -15269,0 0,89

ціна за 1 ц, грн 865,6 913,2 931,8 895,9 +30,3 1,04

Таблиця 2
Урожайність соняшнику за категоріями господарств, центнерів з 1 га зібраної площі  

(складено за даними Державної служби статистики [3])

Категорії господарств
Роки Відхилення 2018/2016

2016 2017 2018 +, – %

Господарства всіх категорій 22,4 20,2 23,0 0,6 1,03

Підприємства 23,5 21,3 24,1 0,6 1,03

У т. ч. фермерські господарства 21,2 18,9 21,9 0,7 1,03

Господарства населення 17,2 15,2 18,0 0,8 0,05

Протягом 2019 р. лідерами за показниками 
врожайності соняшнику стали Полтавська (2,59 
т/га) та Харківська (2,11 т/га) області. Водночас 
на території України (переважно південь кра-
їни) показник урожайності коливався в межах 
1,42 т/ га.

Необхідно зазначити таку тенденцію — зрос-
тання показників урожайності та продуктивності 
праці негативно впливає на рентабельність, яка 
має тенденцію до зменшення. ця ситуація зумов-
лена, у першу чергу, низькими темпами зростання 

цін на соняшник, які майже не залежать від по-
казників активності виробників сільськогоспо-
дарської продукції.

У разі зростання урожайності та продук-
тивності праці, відбувається постійне зниження 
рентабельності, зумовлене низькими темпами 
підвищення цін реалізації соняшнику, які май-
же не залежать від зусиль сільськогосподарських 
товаровиробників. У табл. 2 наведено дані вро-
жайності соняшнику залежно від категорії гос-
подарств.
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Україна продовжує нарощувати посівні площі 
під соняшник. Якщо ще кілька років тому площі 
під культурою в 5 млн га вважалися максимально 
можливими, то вже сьогодні показник у 7 млн га і 
вище — цілком реальна перспектива на найближ-
чі роки.

На сьогодні одним з основних заходів підви-
щення врожайності соняшнику є впровадження у 
виробництво нових високопродуктивних ґібри-
дів. Проте реалізація їх потенціалу потребує ство-
рення умов, які б відповідали біологічним особ-
ливостям даних гібридів. В умовах виробництва 
максимальний потенціал продуктивності рослин 
соняшнику може проявитися лише за дотриман-
ня усіх агротехнічних прийомів, які створюють 
оптимальні умови для їх росту і розвитку.

Аналіз літературних джерел свідчить, що сів-
ба соняшнику в оптимальні строки сприяє отри-
манню своєчасних дружніх сходів, що визначає 
рівень урожайності загалом. Оптимальний строк 
сівби високоолійних гібридів і сортів настає в 
той час, коли середньодобова стійка температура 
ґрунту на глибині 10 см досягає +10…+12 °C. Та-
кий строк сівби дозволяє знищити перед посівною 
культивацією основну масу сходів ранніх одноріч-
них бур’янів, заробити насіння соняшника в добре 
прогрітий, чистий ґрунт і одержати дружні сильні 
сходи на 9–12–й день після сівби. Однак, виходячи 
з конкретних ґрунтово-кліматичних умов, строки 
сівби можна диференціювати. Результати дослі-
джень різних науково-дослідних установ дозво-
ляють допускати відстрочку сівби соняшнику на 
10–15 днів,  порівняно з оптимальними строками. 
За результатами досліджень [6], відстрочка з сів-
бою до першої декади травня дозволила одержати 
максимальну врожайність насіння. Проте в роки 
зі швидким настанням тепла навесні ранні строки 
сівби забезпечували не менший урожай, ніж серед-
ні. Сівба в пізні строки (за винятком окремих ро-
ків) призводила до зниження врожайності.

Окремі науковці вважають, що соняшник є 
культурою раннього строку сівби у зв’язку з його 
біологічними особливостями, з одного боку, і над-
звичайною чутливістю, навіть до незначних осін-
ніх приморозків у період дозрівання, з другого [7].

На підставі виявленої тісної зворотної залеж-
ності між масою сухої речовини ядра, олійністю 
та температурою в період сівби — сходи реко-
мендується в умовах Лісостепу сіяти соняшник в 
оптимально ранні строки за середньодобової тем-
ператури повітря 7–9 °С. Деякі вчені вказують, що 
сіяти його доцільно за температури ґрунту 8–10 
°С — урожайність підвищується на 0,22–0,46 т/га, 
а збір олії — на 188–271 кг/га, одержана продук-
ція при цьому не містить залишків пестицидів та 
інших шкідливих речовин [8].

Вибір оптимального строку сівби та густоти 
стояння рослин є передумовою ефективного ви-

користання ресурсів середовища для формування 
високого врожаю посівами.

Проходження соняшником вегетації в опти-
мальні строки сприяє кращому використанню 
осінньо-зимово-ранньовесняних запасів ґрун-
тової вологи, знижує імовірність попадання фаз 
розвитку та дозрівання в несприятливі умови.

Окремі автори вважають, що соняшник є 
культурою раннього строку сівби (температура 
ґрунту 4–6 °С) через його біологічні особливості 
з одного боку і надзвичайну чутливість, навіть до 
незначних осінніх приморозків у період дозріван-
ня, з другого.

Інші пропонують проводити сівбу за прогрі-
вання ґрунту до 8–10 °С. це забезпечує підвищен-
ня врожайності на 0,2–0,5 т/га. З позиції інших 
дослідників, оптимальний строк сівби настає за 
температури ґрунту 10–12 °С [9].

Варто врахувати, що зміна строків сівби зу-
мовлює різні умови росту і розвитку як культури, 
так і бур’янів. Отже, потребує різного підходу до 
догляду за посівами.

Отже, нині відсутня стала наукова думка сто-
совно оптимальних строків сівби соняшнику. це 
пов’язано з тим, що різні сорти та гібриди неод-
наково реагують на оптимальні терміни сівби. Ра-
зом з тим, у виробництві великої кількості нових 
гібридів соняшнику, які відрізняються від виро-
щуваних раніше (скоростиглістю, морфобіоло-
гічними ознаками, підвищеною стійкістю проти 
затінення, хвороб, вилягання, вищою врожайніс-
тю та якістю продукції), актуальним і важливим 
для науки та виробництва залишається питання 
оптимальних строків сівби цієї культури в умовах 
Степу з метою поліпшення умов росту та розвит-
ку рослин соняшнику та підвищення його про-
дуктивності.

Необхідно розглянути вплив ширини між-
ряддя на формування продуктивності соняшнику.

Формування агрофітоценозу сільськогос-
подарської культури, включаючи соняшник, ви-
значається впливом способів розміщення рослин 
на площі та густотою їх стояння. У зв’язку з цим, 
оптимізація розміщення рослин, як і загущення 
посівів, є надзвичайно актуальним питанням. Ве-
ликої уваги потребують на сьогодні дослідження, 
спрямовані на вивчення особливостей розвитку 
та росту рослин нових гібридів соняшнику, погли-
нання ними ФАР, водоспоживання, формування 
продуктивності. З метою отримання високих уро-
жаїв соняшнику слід створити певну морфоло-
гічну структуру агрофітоценозу, здатну найбільш 
ефективно використовувати фактори навколиш-
нього середовища за рахунок оптимальної кіль-
кості рослин на одиниці площі для забезпечення 
максимального використання культурою соняч-
ної радіації та родючості ґрунту з метою одержан-
ня господарсько-цінної продукції.
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Одержання високої врожайності з одиниці 
площі для сільськогосподарського виробника має 
більше значення, ніж реалізація потенційної вро-
жайності кожної рослини.

Надмірне загущення посівів призводить до 
зменшення врожайності соняшнику у зв’язку 
з посиленням конкуренції між рослинами. За 
збільшення густоти рослин більша частина запа-
сів вологи витрачається до настання в них генера-
тивного періоду.

Як стверджують літературні джерела, рівно-
мірне розміщення рослин на площі забезпечує 
настання їх взаємного пригнічення набагато піз-
ніше. Варто зазначити, що за загущення посівів 
взаємне пригнічення рослин негативно впливає 
на формування вегетативної маси агроценозу по-
чинаючи з фази бутонізації.

Конкуренція та недорозвинення частини 
елементів структури врожаю має місце також у 
високопродуктивних посівах соняшнику.

Основним способом сівби соняшнику до сьо-
годні є пунктирний з шириною міжряддя 70 см. 
У 60-ті роки ХХ ст. таку ширину міжряддя вста-
новили з метою проведення міжрядних обробітків 
для знищення бур’янів. Оскільки навіть за засто-
сування гербіцидів, міжрядні обробітки є необхід-
ним заходом для вирощування соняшнику.

Завдяки впровадженню у виробництво гібри-
дів нового морфологічного типу та застосування 
міжряддя довширшки 45 см, оптимізуючи фор-
му площі живлення, наближаючи її до квадрата, 
вдалося забезпечити підвищення врожайності. За 
густоти рослин 35–75 тис. на га і ширини міжряд-
дя 70 см площа живлення має вигляд прямокут-
ника. За збільшення густоти стояння відстань між 
рослинами в рядку зменшується. За таких умов 
розміщення на кожному погонному метрі рядка 
розміщується від 2,4 до 5,2 рослин. Проте варто 
врахувати, що за підвищення густоти рослин спо-
стерігається посилення конкуренції між ними. А 
це призводить до зниження врожайності насіння.

Разом з тим, за звуження міжряддя до 35 см 
кількість рослин на 1 погонному метрі рядка змен-
шується удвічі. За таких умов рівномірність роз-
міщення рослин на площі значно покращується  
порівняно з посівами з міжряддями 70 см. Варто 
зазначити, що за густоти 75 тис. рослин/га площа 
живлення наближається до квадрата (35 х 38 см). 
Збільшення густоти посіву з 35 до 75 тис. рослин/га 
приводить до рівномірного розміщення соняшнику 
на площі. Така закономірність прослідковується зо-
крема й у посівах з шириною міжряддя 70 см.

За сівби соняшнику з густотою 35 тис. рос-
лин/га та шириною міжряддя 35 і 70 см відношен-
ня середньої відстані між рослинами в рядку до 
ширини міжряддя відповідає 2,34 та 1,17. Поряд 
з цим, загустоти 52 тис. рослин/га ці показники 
складають 1,6 та 0,5, тоді як за густоти 70 тис. рос-

лин/га — 0,6 та 0,3. Варто зазначити, що відпо-
відні показники 1,17; 0,5; 0,3 вказують на значне 
відхилення форми площі живлення від квадрата, 
що є наслідком підвищення конкуренції між рос-
линами за елементи живлення, світло та вологу.

З метою зменшення випаровування води ви-
користовують раціональну схему сівби культур. 
Замість традиційної широкорядної (з міжряддям 
70 см) сівби соняшнику сівбу проводять із вузьки-
ми (15–45 см) міжряддями — так звану «суцільну 
сівбу» [10].

Сівба низькорослих гібридів соняшнику в сте-
повій зоні з міжряддями 30–45 см з підвищенням 
на 15–20 % посівної норми підвищує врожайність. 
Дане явище забезпечується за рахунок рівномір-
ного розміщення рослин на площі й скорочення 
втрат вологи. За широкорядного способу сівби 
середня площа живлення однієї рослини відпові-
дає 28–70 см, то за вузькорядного — вона нагадує 
ромб зі сторонами 25–40 см. У вузькорядних по-
сівах рослини замикають рядки на 10 днів раніше, 
ніж у звичайних з міжряддями 70 см, що забезпечує 
зменшення перегрівання ґрунту та суттєво знижує 
непродуктивне випаровування вологи.

В умовах Степу соняшник можна вирощувати 
з міжряддями 70 і 35 см. Аналіз літературних дже-
рел засвідчує, що найвищу врожайність (3,55 т/ га) 
було одержано в посівах з міжряддями 35 см за 
густоти рослин 75 тис. на га. Варто зазначити, що 
в посушливих умовах 2012 р. при загущенні посі-
ву від 52 до 75 тис. рослин/га і звуженні міжряддя 
врожайність не підвищувалася у зв’язку з недо-
статньою кількістю вологи. За ширини міжряддя 
70 см оптимальна густота має відповідати 52 тис. 
рослин/га. За умови її збільшення чи зменшення 
врожайність культури має знижуватися [11].

Оптимальною площею живлення соняшнику 
в умовах достатнього зволоження є 1800–2000 см2 
(55–50 тис. шт./га), у напівпосушливих умовах — 
2400–2800 см2 (41–36 тис. шт./га) і в посушли-
вих — 3200–4000 см2 (32–25 тис. шт./га). За інтен-
сивного росту рослин основні запаси ґрунтової 
вологи витрачаються у першій половині вегетації, 
а в період формування й наливу насіння рослини 
часто страждають від нестачі вологи.

Соняшник формує однаковий урожай за різ-
ної ширини міжряддя: за умов недостатнього зво-
ложення — 45–90 см, за достатнього — 45–70 см. 
Більше значення відіграє величина площі жив-
лення, а не її форма. це можна пояснити пластич-
ністю культури, зумовленою потужною корене-
вою системою, здатною за різного розташування 
рослин рівномірно використовувати поживні ре-
човини й вологу.

Аналіз продуктивності соняшнику при різних 
схемах посіву показав, що незалежно від густоти 
стояння рослин найвищий урожай забезпечив ва-
ріант з параметрами міжряддя 45 см — 21,4 ц/га. 
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Суцільно-рядковий посів з шириною міжряддя 
15 см за рівнем урожайності практично не відріз-
нявся від контрольного варіанта з шириною між-
ряддя 70 см (19,3–19,6 ц/га). Доведено, що в умо-
вах чорноземів південної степової зони України 
при вирощуванні сорту соняшнику Прометей до-
цільно застосовувати широкорядну пунктирну сів-
бу з міжряддями 45 см, і формувати передзбираль-
ну густоту стояння рослин на рівні 50–55 тис га.

Варто зазначити, що одним із чинників, що 
визначають формування продуктивності посівів, 
є бур’яни. Попередні дослідження вказують на те, 
що за вирощування соняшнику без гербіцидів його 
посіви з міжряддями 35 см сформували вищу вро-
жайність, ніж при 70 см, на 0,16–0,3 т/га, але вона 
була меншою на 0,73–0,81 т/га за проведення на 
широкорядному посіві двох міжрядних обробітків 
з обгортанням, при яких знищувалися і присипа-
лись, бур’яни. Рівномірне розміщення рослин на 
площі за сівби з міжряддями 35 см забезпечувало 
краще затінення ґрунту. У фазу цвітіння освітле-
ність у посіві падала до 8–10 %, особливо в посі-
вах з вищою густотою, і ріст бур’янів гальмувався 
сильніше, ніж у широкорядних посівах.

Результати дослідів вказують на важливу роль 
ширини міжряддя в біологічній можливості со-
няшнику пригнічувати розвиток бур’янів, що 
здатні суттєво знижувати врожайність насіння. 
Слід зазначити, що перехід на звужені міжряддя 
15–35 см виключає міжрядні обробітки, за допо-
могою яких можна за необхідності суттєво знизити 
забур’яненість широкорядних посівів (45–70 см). 
Відсутність страхових гербіцидів на забур’янених, 
особливо багаторічними бур’янами, полях со-
няшник слід сіяти широкорядним способом із 
подальшим застосуванням міжрядних обробітків 
для знищення бур’янів. Позитивні результати 
можна досягти також завдяки допосівній обробці 
сходів бур’янів гербіцидом суцільної дії раунда-
пом, що зменшить або зовсім виключить необхід-
ність проведення механічних прийомів догляду за 
соняшником.

За сівби з міжряддями 15 та 35 см важливими 
і головними прийомами знищення бур’янів, без 
сумніву, є біологічні можливості культури, з по-
дальшим застосуванням боронування і гербіцидів.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дені дослідження свідчать, що соняшник доцільно 
вирощувати не тільки з міжряддями 70 см, але й зі 
звуженими до 35 і навіть 15 см. У цьому випадку 
густоту стояння рослин порівняно з широкорядним 
способом сівби слід підвищувати до 80–90 тис./га, а 
догляд за посівами має включати боронування до і 
після сходження або використання гербіцидів.
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Анотація. У статті розглянуті особливості змісту, структури, відтворення трудового потенціалу аг-
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трудового потенціалу підприємств на перспективу. Обґрунтовано важливість форм його використання. 
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тання моделювання трудоресурсного потенціалу 
потребують поглиблених розробок.

Мета статті — виявити чинники розвитку 
трудового потенціалу агропромислових підпри-
ємств, встановити особливості його відтворення 
та обґрунтування змісту й етапів процесу моделю-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тру-
дові ресурси традиційно розглядаються як со-
ціально-економічна категорія, потенціал, що, 
з одного боку, відображає рівень розвитку про-
дуктивних сил, а також їх кількісну, якісну ха-
рактеристику і структуру, тобто розподіл на пра-
цездатне і непрацездатне населення. З другого 
боку, вони характеризуються складною систе-
мою взаємозв’язків, виробничими відносинами, 
тенденціями соціально-політичного розвитку, 
демографічними, національними традиціями, 
численними соціокультурними чинниками, і від-
творюються разом з ними.

Те, що трудові ресурси є суб’єктами відносин, 
які складаються в процесі їх формування, розпо-
ділу, обміну і використовування, й одночасно є 
суб’єктами управління, яке виражається, зокре-
ма, в державному регулюванні розподілу і пере-
розподілу трудових ресурсів, підготовці кадрів, 
забезпеченні зайнятості й тому подібне, зумовлює 
необхідність розглядати їх і як важливий обліко-

Постановка проблеми. ефективність роз-
витку підприємств переробних галузей зумов-
лює своя система чинників. До основної групи 
чинників, які визначають ефективність, зокре-
ма, м’ясопереробного виробництва, можна від-
нести технічні (стан машинного устаткування, 
технології); економічні (кон’юнктура ринку, ці-
нова політика); соціальні (розвиток соціальної 
інфраструктури, організація праці та матеріаль-
не стимулювання, трудові ресурси і їх кваліфі-
кація). На сучасному етапі розвитку агропро-
мислових підприємств саме такий соціальний 
чинник, як трудові ресурси набуває найбіль-
шого значення в контексті ефективного функ-
ціонування підприємств галузі. Тому всебічна 
оцінка, діагностика й моделювання їх потенці-
алу є актуальним, має теоретичне й практичне 
значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти розвитку трудових ресурсів аграрних під-
приємств, їх потенціалу знайшли відображення у 
працях М. Ігнатенка, Ю. Гринчук, П. Макаренка, 
М. Маліка, Л. Мармуль, І. Романюк. У публіка-
ціях вказаних авторів, інших науковців висвітлені 
проблеми відтворення трудоресурсного потенці-
алу аграрних та переробних підприємств, управ-
ління ним, мобільності кадрів, продуктивності 
праці, інституційного забезпечення. Проте пи-
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во-статистичний показник, і як соціально-еконо-
мічну категорію одночасно [1, с. 278].

Необхідно зазначити, що формування тру-
дових ресурсів і їх використання в різних галузях 
економіки мають свої особливості. У сільському 
господарстві з розвитком продуктивних сил, на-
уково-технічного прогресу скорочується кількість 
працівників, зайнятих безпосередньо виробни-
цтвом продукції, збільшуються вимоги до рівня 
кваліфікації, з’являється необхідність регуляр-
ного навчання працівників. Специфічною рисою 
аграрного виробництва є також тісний зв’язок з 
природно-кліматичними умовами, біологічними 
особливостями і характеристиками основних за-
собів і ресурсів.

Завдання моделювання використовування 
трудових ресурсів полягає в тому, щоб створити 
збалансовану структуру управління, за допомо-
гою якої кваліфікація кожного працівника відпо-
відатиме вимогам і особливостям робочого місця, 
яке він займає [2, с. 176]. За такої відповідності 
можливо досягти максимального рівня продук-
тивності, тобто найефективнішого використову-
вання трудового потенціалу працівників, зайня-
тих на підприємствах регіону. Управляти трудовим 
потенціалом означає забезпечити його розширене 
відтворення й приведення в рух у необхідному для 
суспільства напрямі всі джерела їх формування:

 — молодь, що досягла працездатного віку, у 
тому числі що закінчила загальноосвітні школи, 
професійно-технічні училища, технікуми і ВНЗ;

 — особи працездатного віку, які ведуть до-
машнє й особисте підсобне господарство;

 — пенсіонери та інваліди, що зберегли пра-
цездатність;

 — працівники, вивільнені з виробництва уна-
слідок різних причин;

 — працездатне населення, що мігрує з села в 
місто;

 — студенти ВНЗ, коледжів, що навчаються на 
денних відділеннях, і сумісники навчання у сфері 
виробництва і послуг;

 — демобілізовані з лав збройних сил.
У зв’язку з вищевикладеним, аналіз і моделю-

вання використовування трудових ресурсів необ-
хідно виконувати з урахуванням таких характер-
них особливостей:

 — трудові ресурси розглядаються як складна 
слабоструктурована система, що характеризують-
ся великою кількістю складних взаємозв’язаних 
причинно-наслідкових зв’язків між чинниками, 
результат дії яких не завжди очевидний при ухва-
ленні рішень, а також необхідністю дослідження 
стохастичних систем в умовах невизначеності, 
неоднозначності;

 — трудові ресурси — соціальна система, тому 
в ній домінують і враховуються психологічні та 
психофізіологічні чинники. Під час ухвалення 

рішень необхідно враховувати довгострокові ін-
тереси суспільства і повинен забезпечуватися роз-
виток і відтворювання людського потенціалу. Не-
продумані соціальні програми можуть призвести 
до зсувів, порушень балансу. Умовою нормаль-
ного розвитку в системі є підтримка економічної 
рівноваги, балансу ресурсів у системі;

 — трудовий потенціал — динамічна система;  
необхідно вивчати динаміку розвитку системи, 
проводити аналіз зміни показників використо-
вування і процесів відтворення ресурсу з ураху-
ванням загального життєвого циклу економічної 
системи;

 — при управлінні трудового потенціалу часто 
виникає конфлікт між цілями довгострокового 
планування і короткостроковими рішеннями. На-
приклад, збільшення кількості випускників може 
в майбутньому викликати зростання безробіття в 
деякій галузі в довгостроковій перспективі. Тому 
найбажанішим є таке рішення, яке сприяє стійко-
му розвитку в короткостроковій і довгостроковій 
перспективі.

Трудовий потенціал є цілеспрямованою і ба-
гатоцільовою системою, що має неоднорідні вну-
трішні та зовнішні цілі, самостійні підцілі окремих 
підсистем, систему показників вимірювання цілей, 
багатоманітні стратегії їх досягнення тощо. При 
виборі того або іншого варіанта використовування 
ресурсів необхідно формувати злагоджене рішен-
ня, що дозволяє знаходити компроміс між регіо-
нальними і загальнодержавними цілями, цілями 
окремих підприємств і господарських суб’єктів та 
окремих працівників [3, с. 14].

Виявлено, що складна система трудових ре-
сурсів нелінійна. Сучасна математика має справу 
переважно з лінійними процесами. Але суспіль-
ство майже цілком характеризується нелінійними 
процесами. Поняттям нелінійності легко оперу-
вати, якщо відмовитися від вимоги аналітично-
го рішення системи рівнянь і використовувати 
менш елегантний і більш емпіричний підхід до 
імітації системи. Ухвалення нелінійної природи 
систем концентрує нашу увагу на найважливішо-
му питанні про структуру системи.

Моделювання використовування трудового 
потенціалу слід розглядати як чотирифазний про-
цес.

Перша фаза — формування трудового потен-
ціалу в певному кількісному і якісному виражен-
ні. це початковий етап відтворювального проце-
су і відіграє в ньому вирішальну роль, оскільки 
саме ця фаза визначає розвиток усіх наступних [4, 
с. 18]. Розширення ринкових відносин вносить 
нові акценти в процес формування трудових ре-
сурсів, зміщуючи фокус уваги на якісне його вдо-
сконалення, підвищення рівня загальної і профе-
сійної підготовки кадрів, на зростання соціальної 
і трудової активності.
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Розподіл по основних сферах і галузях сус-
пільного виробництва — друга фаза відтворення, 
у якій відбувається адаптація трудових ресурсів. 
На цій стадії розв’язуються такі завдання: соціаль-
но-демографічний і професійно-кваліфікаційний 
розподіл; розподіли трудових ресурсів по сферах 
матеріального і нематеріального виробництва, а 
також по підприємствах різних форм власності; 
розподіл по робочих місцях на підприємствах, в 
організаціях тощо [5, с. 176]. Зміни в структурній 
перебудові економіки стали причиною значного 
перерозподілу трудових ресурсів між виробничою 
і невиробничою сферами. цю тенденцію зумови-
ли негативні процеси: спад виробництва в бага-
тьох галузях, значні галузеві розбіжності в рівнях 
оплати праці, хронічна заборгованість з її випла-
тою і т. п.

Наступний етап у відтворенні трудового 
потенціалу — обмін. З переходом до ринкових 
відносин виникла необхідність у поглибленому 
аналізі стадії обміну, оскільки його значення у 
відтворювальному процесі істотно виросло. це 
пов'язано з підвищенням ролі ринку праці у ви-
користовуванні трудових ресурсів. Ринок праці 
розглядається нами як складна система відносин 
щодо обміну індивідуальних здібностей до праці 
на фундацію життєвих засобів, необхідних для 
відтворення робочої сили, і розміщення праців-
ників, у системі суспільного розподілу праці за 
законами товарного виробництва і обігу, забез-
печуючи нормальний процес відтворення і вико-
ристовування праці [6, с. 45].

Використовування (реалізація) трудового по-
тенціалу відповідно до потреб виробництва є за-
ключною фазою в процесі відтворення. Викорис-
товування трудового потенціалу тісно пов’язано з 
його формуванням і розподілом. Що більш раці-
онально розподілено трудовий потенціал у розрізі 
окремих територій і галузей, то більше значним 
може бути результат, досягнутий від використо-
вування однієї і тієї самої величини сформованих 
трудових ресурсів.

Тому етап використовування трудових ре-
сурсів є показником ефективності фаз його фор-
мування, розподілу та обміну [7, с. 68]. Одно-
часно використовування трудового потенціалу 
здійснює достатньо активний зворотний вплив 
на процеси формування, розподілу й обміну, 
диктує їм свої вимоги, створює нові стимули для 
їх удосконалення.

Висновки. Для підвищення ефективності реа-
лізації потенціалу трудових ресурсів ключова роль 
відводиться формам їх використовування — екс-
тенсивній і інтенсивній. екстенсивна форма пе-
редбачає залучення до господарського обігу його 
кількісної складової, а інтенсивна — характери-
зується введенням якісної складової трудових 
ресурсів. Для моделювання процесу відтворення 

трудового потенціалу агропромислового вироб-
ництва загалом, а також оцінки й аналізу ефек-
тивності різних програм, заходів управління нами 
запропоновано математичну модель, яку можна 
описати у вигляді системної процедури визначен-
ня чітких кількісних залежностей.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОї СПРЯМОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО 
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ТА СТРАТЕГІї її РЕАЛІЗАЦІї

Анотація. У статті розглянуто проблеми посилення соціальної спрямованості діяльності туристичних 
підприємств і підприємств сільського зеленого туризму зокрема. Обґрунтовано важливість цього процесу та 
вказані його позитивні наслідки. Виявлені негативні чинники, які перешкоджають соціологізації, серед яких 
недостатня мотивація, фінансові проблеми, слабка державна підтримка та ін. Проаналізовано зарубіж-
ний досвід, насамперед, європейський, соціологізації підприємств галузі. Здійснено оцінювання ефективності 
діяльності соціальних туристичних підприємств в Україні та пояснено тенденції її зменшення. Виявлено 
резерви та запропоновано механізми й інструменти посилення соціальної спрямованості підприємств сіль-
ського зеленого туризму.

Ключові слова: туристичні підприємства, сільський зелений туризм, соціальна спрямованість, соціаль-
ний менеджмент, маркетинг, стратегії, реалізація, управління.

Summary. The article deals with the problems of strengthening the social orientation of tourism enterprises and 
rural green tourism enterprises in particular. The importance of this process is substantiated and its positive conse-
quences are indicated. Negative factors that hinder sociologization are revealed. Among them, insufficient motivation, 
financial problems, weak state support, etc. Analyzed foreign experience, especially European, sociologization of en-
terprises in the industry. The evaluation of the effectiveness of social tourism enterprises in Ukraine and explained the 
trends of its decline. Identified reserves and proposed mechanisms and tools to strengthen the social orientation of rural 
green tourism enterprises.

Key words: tourism enterprises, rural green tourism, social orientation, social management, marketing, strategies, 
implementation, management.
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працях таких зарубіжних та вітчизняних науков-
ців, як: Х. Адлер, Ф. Котлер, Д. Акимов, Л. Гоп-
кало, К. Задорожна, М. Ігнатенко, Л. Мармуль, 
С. Мельниченко, О. Тищенко, І. Романюк, О. Са-
рапіна, І. Скриль та ін. Проте соціальні аспекти 
функціонування підприємств сільського зеленого 
туризму потребують подальших розробок. Не-
зважаючи на досить помітну кількість праць, на 
сьогодні недостатньо дослідженими залишаються 
питання соціальної спрямованості й впроваджен-
ня соціальних стратегій у діяльність підприємств 
сільського зеленого туризму та ринку туристич-
них послуг на селі.

Мета статті — розробити теоретичні та прак-
тичні рекомендації щодо формування і реалізації 
соціальної спрямованості й соціальних маркетин-
гових стратегій функціонування підприємств сіль-
ського зеленого туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часна економічна теорія передбачає трактування 
закономірностей ринкового господарства, аналіз 
попиту і пропозиції як факторів, що забезпечують 

Постановка проблеми. У сучасних умовах сус-
пільної життєдіяльності та її розвитку значущість 
функціонування туристичних підприємств, у т. ч. 
на рівні сільського зеленого туризму полягає в 
тому, що вони відіграють вагому соціально-еко-
номічну роль у житті суспільства, забезпечуючи 
відпочинок, особистісне зростання, культурний 
обмін і значну зайнятість населення та піднесення 
супутніх видів діяльності. Підприємства сільсько-
го зеленого туризму сприяють більш інтенсивному 
використанню вільних трудових ресурсів на селі; 
раціональному природокористуванню та м’якому 
впливу на довкілля; підвищенню рівня соціально-
економічного розвитку сільських територій, сіль-
ських громад, добробуту сільських жителів. Отже, 
можна стверджувати про зростання соціологізації 
або соціального спрямування діяльності підпри-
ємств сільського зеленого туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методичні аспекти соціальної спрямованос-
ті розвитку й діяльності соціально-орієнтованих 
підприємств, зокрема туристичних, висвітлено у 
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ринкову рівновагу. Вона має також включати, як 
вважає Д. Акимов, дослідження позаринкових со-
ціальних відносин між соціальними структурами 
та споживачами, які своєю поведінкою формують 
соціально-економічний простір та впливають на 
національну і світову економіку загалом [1, с. 49]. 
Тому соціальні аспекти діяльності підприємств 
сільського зеленого туризму не можуть мати дру-
горядне значення перед економічними.

Історично склалося, що соціальна спрямова-
ність розглядається як досить складний і супереч-
ливий сегмент туристичної сфери. її доцільно 
розглядати в контексті завдань та цілей соціальної 
політики, яка не ґрунтується на благодійності, але 
пропагує покращення умов життя і сприяння роз-
витку підприємництва, соціальній відповідаль-
ності, соціальному менеджменту.

На нашу думку, соціально орієнтованою є 
така туристична діяльність, яка передбачає забез-
печення доступності послуг для широких верств 
населення; сприяння відпочинку малозабезпече-
них споживачів; розвиток самоосвіти й культури 
туристів; співпрацю з вітчизняними партнерами 
порівняно з іноземними за наявності інших рів-
них умов для підтримки вітчизняного бізнесу та 
підприємництва; благодійність.

З іншого боку, соціальну спрямованість ма-
ють підтримувати й відповідні інститути орга-
нізації та регулювання діяльності підприємств 
сільського зеленого туризму, — оподаткування, 
державно-приватне партнерство, підтримка 
сільських громад та неурядових установ. У цих 
умовах соціальні стратегії маркетингу відігра-
ють важливу роль як системний інструмент со-
ціальної орієнтації сучасних туристичних під-
приємств та ринкової економіки загалом. Від 
його розвитку значною мірою залежить і соці-
альна значущість підприємств сільського зеле-
ного туризму.

Науковці, зокрема, Ф. Котлер, зазначають, 
що «соціальна концепція маркетингу — новітнє 
досягнення філософії бізнесу. Вона стверджує, 
що підприємство повинно визначати потреби, 
бажання й інтереси свого цільового ринку та за-
довольняти їх більш ефективно, ніж конкуренти, 
причому так, щоб підтримувати або підвищувати 
рівень добробуту споживача й суспільства у ціло-
му» [2, с. 176].

Доволі поширеним є підхід, у межах якого со-
ціальний маркетинг інтерпретується як реалізація 
маркетингової парадигми в соціальній сфері. Як 
вважає Л. Гопкало, соціальний маркетинг — це 
маркетинг спрямованих на поліпшення життя со-
ціальних змін у способі життя, ідеалах, цінностях, 
нормах. Тому соціальний маркетинг стосуєть-
ся таких сфер, як туризм, культура, мистецтво, 
освіта, охорона здоров’я, релігія, політика тощо. 
Соціальний маркетинг — це маркетинг ідей, про-

грам, особистостей, соціально значущих об’єктів, 
місць, соціальних інститутів [3, с. 35].

На думку С. В. Мельниченко «…соціальний 
маркетинг — це система поглядів на управління, 
яка завжди ставить потреби людей на перше місце 
порівняно з потребами виробництва, поряд з еко-
номічною соціологією вивчає вплив економічних 
факторів на різні форми соціальної поведінки лю-
дей, малих і великих соціальних груп» [4, с. 241].

У межах іншого підходу обґрунтовується 
розуміння соціального маркетингу як випадку 
маркетингу, що стосується соціально-етичних 
відносин. О. Тищенко підкреслює, що «…соці-
ально-етичний маркетинг — це система вдоско-
налення наявних форм та методів розробки, ви-
робництва та просування продукту з урахуванням 
впливу соціальних норм, етичних обмежень та 
ролі інтересів споживачів, виробників та суспіль-
ства на основі маркетингового підходу до процесів 
адаптивного розвитку підприємства» [5, с. 206].

Разом з тим, на думку М. Ігнатенка, у своїй 
соціально-економічній діяльності сільське ту-
ристичне підприємство має бути відповідальним 
перед своїми споживачами [6, с. 174]. Соціальна 
відповідальність маркетингової діяльності в таких 
умовах проявляється в роз’яснювальній роботі, 
наданні достовірної, прозорої та корисної інфор-
мації про продукти і послуги; сприянні стійкому 
споживанню; розробленні, виробництві і розпов-
сюдженні товарів і послуг, доступних для всіх ка-
тегорій клієнтів; збереженні довкілля; безпеці ту-
ристів; протидії корупції та бюрократії.

Загалом, під час визначення соціального мар-
кетингу можна виділити чотири ознаки, якими 
він характеризується: розглядається як процес 
планування та прийняття управлінських рішень, 
на основі аналізу ситуацій і формулювання цілей; 
спрямований на вирішення соціальних завдань; 
належить до різних форм прояву некомерційних 
організацій із політичного, релігійного та культур-
ного середовища; передбачає системний розвиток 
маркетингової концепції, яка спрямована на вико-
ристання різних маркетингових інструментів.

Л. Мармуль, І. Романюк, І. Скриль вважа-
ють, що соціальний туризм доцільно розглядати в 
контексті завдань та цілей соціальної політики як 
діяльності підприємств, держави і суспільства за-
галом, що переслідує формування здорового спо-
собу життя людини в усіх його вимірах [7, с. 35; 8, 
с. 25; 9, с. 196]. К. Задорожна розглядає соціаль-
ний туризм з різних точок зору [10, с. 21]:

— по-перше, цей вид туризму тяжіє до турис-
тичної бази, з наданням специфічних послуг і за-
охоченням до активної діяльності незалежно від 
їх форми власності;

— по-друге, соціальний туризм можна роз-
глядати як сферу задоволення потреб вразливих 
верств населення, у якій кошти цілком або част-
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ково сплачуються не туристом, а організаціями 
або установами (соціального страхування, відом-
чими, громадськими організаціями;

— по-третє, соціальний туризм вимагає ство-
рення певних громадських об’єднань.

Як вказують М. Ігнатенко, О. Сарапіна та 
співавтори, у країнах Європейського Союзу соці-
альному туризму приділяється багато уваги. Так, 
наприклад, у Німеччині, Австрії, Бельгії, Польщі 
соціально-орієнтовані послуги сфери туризму фі-
нансуються з джерел місцевих бюджетів та різних 
фондів, які займаються організацією оздоровлен-
ня і відпочинку соціальних туристів, незважаючи 
на те, що в цих країнах система підтримки со-
ціального туризму функціонує близько 70 років 

[11, с. 338]. Попри це, постійно з’являються нові 
фонди, організації і туристичні підприємства, які 
займаються вирішенням питань фінансування 
оздоровлення та відпочинку соціальних туристів.

Однак у таких країнах, як Азербайджан, Ка-
захстан, Киргизстан, Молдова соціальний туризм 
як окремий вид туристичної діяльності не роз-
глядається взагалі. Відсутня нормативно-правова 
база, що визначала б соціальний туризм як один 
з видів туристичної діяльності. Аналіз статистич-
них даних суб’єктів підприємницької діяльності, 
що мають ресурсний потенціал та можливості для 
обслуговування соціальних туристів, свідчать про 
стійку тенденцію до зменшення пропозиції турис-
тичних послуг для них і в нашій країні (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка кількості туристичних підприємств соціальної спрямованості в Україні у 2015–2017 рр., од. 

(складено автором за даними Державної служби статистики України)

Показники 2015 2016 2017

Відхилення 
2017/2015

+/-

Кількість підприємств, од. 15925 11606 11391 –4534

санаторії та пансіонати з лікуванням 320 309 291 –29

санаторії-профілакторії 118 79 63 –55

будинки і пансіонати відпочинку 90 76 73 –17

бази та інші заклади відпочинку 1400 1399 1295 –105

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 13997 9743 9669 –4328

За період 2015–2017 рр. кількість туристич-
них підприємств суттєво зменшилась (табл. 2) на 
4534 (скорочення — 39,0 %). Що стосується даної 
статистики за основними типами підприємств, 
установлено, що у 2015 р. налічувалось 320 сана-
торіїв та пансіонатів з лікуванням, у 2017 р. — 291 
(скорочення — 9,0 %). Катастрофічного скоро-
чення зазнали санаторії-профілакторії. Якщо у 
2015 р. їх було 118, то у 2017 р. припинили роботу 
55 закладів (скорочення — 87,0 %). Дещо меншо-
го скорочення зазнали будинки й пансіонати від-
починку: 73 заклади у 2017 р. проти 90 у 2015 р. 
(скорочення — 23,0 %). Якщо у 2015 р. функціо-
нувало 13997 дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, то у 2017 р. припинили діяльність 
4328 підприємств (скорочення — 44,0 %).

Потрібно зазначити, що дана тенденція 
зменшення пропозиції виникає з причини пере-
бування підприємств на капітальному ремонті, 
збільшення кількості непридатних до експлуата-
ції з причини аварійності матеріально-технічної 
бази, відсутністю коштів для експлуатації закла-
дів. У 2017 р. налічувалось 305 таких об’єктів, у т. 
ч. 35 літніх таборів та інших тимчасових засобів 
розміщення.

Кількість осіб, які скористались послуга-
ми соціально-орієнтованих підприємств сфери 
туризму, зменшилась у 2015–2017 рр. з 2982 тис. 
осіб до 2360 тис. осіб (на 26,0 %). При цьому се-
редня тривалість перебування відпочивальників у 
2015 р. становила 13,5 днів, а у 2017 р. збільшилась 
до 15 днів, що є позитивною тенденцією. Фактич-

Таблиця 2
Динаміка кількості обслуговуваних осіб в соціально орієнтованих туристичних підприємствах України у 2015–

2017 рр., тис. осіб (складено автором за даними Державної служби статистики України)

Показники 2015 2016 2017
Відхилення 
2017–2015

+/-

Кількість оздоровлених, тис. осіб 2982 2250 2360 –622

у санаторіях та пансіонатах з лікуванням 687 446 528 –159

у санаторіях-профілакторіях 130 61 63 –67

у будинках і пансіонатах відпочинку 81 76 71 –10

у базах та інші закладах відпочинку 738 750 762 +24

у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 1346 917 936 –410
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ні витрати на один ліжко-день перебування у спе-
ціалізованих закладах розміщення за досліджува-
ний період значно зросли, — з 278,0 грн на один 
ліжко-день у середньому за 12 місяців у 2015 р. до 
423,0 грн у 2017 р. відповідно.

Що стосується підприємств сільського зелено-
го туризму, то важко оцінити їх соціальну спрямо-
ваність кількісно, оскільки спеціальна статистика 
цього напряму не ведеться. Загалом, дослідження 
особливостей функціонування соціальних турис-
тичних підприємств дало змогу дозволило встано-
вити, що основними проблемами, які стримують 
їх розвиток, є: складні суспільно-економічні умо-
ви; недостатня державна підтримка підприємств; 
слабка інформованість ринку; застаріла інфра-
структура; низька якість послуг; незначний обсяг 
обслуговування.

Висновки. Ураховуючи високу соціальну зна-
чущість туризму для соціально вразливих верств 
населення, туристичні підприємства, у т. ч. сіль-
ського зеленого, повинні вирішувати ці питання 
першочергово у тісній взаємодії з органами влади 
та сільськими громадами. Лише створена система 
та мережа закладів соціального туризму на сучас-
ному етапі здатна дати повноцінний туристичний 
продукт, який би задовольняв потреби всіх верств 
населення.

Соціальна спрямованість функціонування 
туристичних підприємств та підприємств сіль-
ського зеленого туризму зокрема є важливим чин-
ником економічного, соціального, культурно-ду-
ховного, екологічного розвитку країни, регіонів, 
сільських територій. Саме соціальний туризм 
може стати визначальним чинником щодо ефек-
тивної реалізації концепції сталого розвитку, яка 
спрямована не тільки на економічне зростання, 
а й соціальний прогрес, охорону навколишнього 
природного середовища, гуманістичний, етичний 
і культурний розвиток загалом.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІЧНОї БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація. У статті наведені результати дослідження щодо державної підтримки економічної безпеки 
підприємств аграрного сектору. Надано особливості регуляторного впливу держави на сталий розвиток 
аграрних підприємств, обґрунтовано систему інструментів управління економічною безпекою аграрних під-
приємств, динамічні особливості їх застосування залежно від загроз зовнішнього середовища.

Ключові слова: державна підтримка, економічна безпека, аграрний сектор, агропідприємство.

Summary. The article presents the results of the study on state support for economic security of agricultural en-
terprises. The peculiarities of the regulatory influence of the state on the sustainable development of agricultural enter-
prises are given, the system of instruments for managing the economic security of agricultural enterprises, the dynamic 
features of their application depending on environmental threats are substantiated.

Key words: state support, economic security, agrarian sector, agribusiness.

DOI : 10.33783/1977-4167-2019-46-2-75-79

Постановка проблеми. Високий рівень роз-
витку сільськогосподарських підприємств харак-
теризується пріоритетними цілями в забезпечен-
ні економічної безпеки аграрного сектору, що є 
основою для підвищення конкурентоспромож-
ності аграрної продукції регіону на зовнішньому 
та внутрішньому ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження стану економічної безпеки аграр-
ного сектору свідчать про необхідність роз-
роблення заходів боротьби з економічними 
загрозами, що сприятиме стійкому розвитку 
цієї сфери відтворення. Вітчизняні вчені: О. І. 
Гойчук [1], Ю. Я. Лузан [2], Т. І. Ткачук [3], 
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М. Г. Чумаченько [5] присвятили свої дослі-
дження цій проблемі.

Мета статті — обґрунтувати прикладний 
інструментарій регуляторного управління еко-
номічною безпекою аграрних підприємств; це є 
основою для підвищення конкурентоспромож-
ності аграрної продукції регіону на зовнішньому 
та внутрішньому ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
забезпечення економічної безпеки підприємств 
аграрного сектору держави необхідно передусім у 
найкоротший термін забезпечити фінансову са-
модостатність агропідприємств реального сектору 
економіки за рахунок зменшення податкового тя-
гара і створення передумов для поповнення влас-
них оборотних коштів та створити умови для своє-
часного відновлення основних виробничих фондів 
агропідприємства за рахунок кредитних коштів, 
що забезпечить необтяжливе залучення кредитних 
банківських позичок. Крім того, для забезпечення 
безперешкодного переливання капіталу з реально-
го сектору у фінансовий сектор і навпаки, а також 
припинення спекулятивних операцій у фінансо-
вому секторі економіки, що відволікає величезні 
кошти від виробництва, це дозволить вирівняти в 
рентабельності результативність діяльності в обох 
секторах економіки та визначити точки еконо-
мічного зростання, концентрацію інвестицій, що 
дасть швидку віддачу, забезпечить високу зайня-
тість і безперешкодний збут продукції. Такими 
точками зростання можуть бути:

 — підприємства харчової промисловості;
 — повернення заробітній платні працівни-

ків відтворювальної і функцій стимулювання, без 
яких заробітна платня виконує функцію допомо-
ги з безробіття, не виступаючи фактором зростан-
ня продуктивності праці;

 — не допускати, щоб питома вага заробітної 
платні з усіх видів доходів працівників знижувалась 
більш як на 30 %, що також робить цей розподіль-
ний механізм спрямованим не на ефективну участь 
у виробництві, а на всілякі побічні заробітки;

 — бюджетна сфера повинна жити за своїми 
коштами, вирішивши проблему прийняття безде-
фіцитних бюджетів;

 — підсилити регулятивну роль митної служби 
з метою захисту вітчизняного агровиробника і на-
ціонального ринку, для чого не вважати головною 
функцією митниці фіскальну.

Для ліквідації негативних наслідків загроз 
економічній безпеці підприємств аграрного сек-
тору в обіговій сфері державі необхідно вжити та-
ких заходів:

 — поряд з ринковими механізмами форму-
вання цін на товари і послуги ввести державне ре-
гулювання цін на продукцію природних монопо-
лій (газ, нафта, електроенергія, залізничні й інші 
тарифи);

 — зміцнити захист прав споживачів за допо-
могою подальшого удосконалення нормативно-
правової бази захисту економічних інтересів на-
селення.

Наразі для забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва і вирішен-
ня завдань економічної безпеки аграрного секто-
ру державі необхідно вжити таких заходів у сфері 
споживання:

 — розробити концепцію і механізми керу-
вання соціальним розвитком, що не тільки б під-
порядкували економічний розвиток аграрного 
комплексу соціальним цілям і завданням, але і 
дали б можливість перейти на траєкторію сталого 
розвитку;

 — створити спеціалізовані регіональні інсти-
тути економічної безпеки з особливими правами і 
повноваженнями, коли експерти інституту могли 
б призначати доцільність прийнятих економічних 
рішень і визначати загрози економічної безпеки в 
регіоні.

Окрім того, пропонуються заходи з удоскона-
лення системи і механізмів державної підтримки 
розвитку сільських територій та аграрного ви-
робництва відповідно до вимог СОТ і стандартів 
ЄС в напряму переорієнтації державної підтрим-
ки від підтримки цін до організації дешевшого 
виробницт ва і маркетингу, за допомогою яких 
можна реалізувати принципи економічної безпе-
ки аграрного сектору.

Сучасний рівень державної підтримки під-
приємств аграрного сектору в Україні є недостат-
нім. Значне державне втручання спрямоване на 
зведення до мінімуму існуючого впливу ринкових 
механізмів на галузь (табл.1).

Проте проблема державної підтримки сіль-
ськогосподарських товаровиробників в Україні 
ускладнилася у зв’язку з приєднанням нашої кра-
їни до світової організації торгівлі (СОT). За пра-
вилами СОT, бюджетна підтримка поділяється на 
заходи «зеленої скриньки» (grееn bоx роlісіеs), які 
звільнено від зобов’язань зі скорочення, та заходи 
«жовтої скриньки» (аmbеr bоx роlісіеs), які мають 
бути скорочені. До заходів «жовтої скриньки» в 
Україні належать:

 — здешевлення кредитів комерційних банків;
 — фінансова підтримка фермерських госпо-

дарств;
 — фінансова підтримка виробництва про-

дукції тваринництва і рослинництва; закладення 
молодих садів, виноградників;

 — часткова компенсація вартості техніки і мі-
неральних добрив;

 — здійснення фінансової підтримки розвитку 
підприємств молочної переробки;

 — аграрний фонд.
Для вітчизняного аграрного сектору еконо-

міки нині актуальним завданням є нарощуван-
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ня обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції. Зазначимо, що країни Європейського 
Союзу (ЄС) вирішували таке завдання у 60-х рр. 
минулого століття. Для забезпечення зростання 
виробництва сільськогосподарської продукції 
вони активно використовували цінову підтрим-
ку, що належить до «жовтої скриньки». Так, на 
кінець 1960-х рр. загальна ціна у країнах ЄС на 
пшеницю перевищувала середньосвітовий рі-
вень майже удвічі, на білий цукор і сухе моло-
ко  — у 3,6 разів, на тваринне масло у 5 разів; 
на рис, кукурудзу, на м’ясо і рослинну олію  — у 
1,4 — 1,8 рази. Завдяки такій бюджетній під-
тримці виробництво зростало настільки стрімко, 
що наприкінці 1960 р. практично з усіх продуктів 
виникли надлишки. На сучасному етапі для роз-
винених країн нагальною проблемою є скоро-
чення обсягів виробництва і, відповідно, для них 
є доцільним зменшення бюджетної підтримки 
через ходи «жовтої скриньки».

Пріоритетними щодо державного впливу на 
аграрний сектор України через бюджетну політи-
ку прогнозуються напрями, що класифікуються 
за правилами СОТ, як такі, що не підлягають ско-
роченню:

 — підтримка доходів виробників сільськогос-
подарської продукції, що не пов’язана з вироб-
ниц твом;

 — відшкодування збитків від стихійних лих;
 — створення державних резервів для забезпе-

чення продовольчої безпеки;
 — структурна перебудова через вилучення 

природних ресурсів із сільськогосподарського 
виробництва та через державні інвестиції на фі-
нансову та фізичну реструктуризацію виробничої 
діяльності;

 — інспектування і перевірка окремих продук-
тів для виявлення відповідності нормам охорони 
зоров’я, безпеки, рівня якості та стандартів (утри-
мання установ державної ветеринарної медици-
ни, державних насіннєвих інспекцій, державних 

сортовипробувальних станцій, державних хліб-
них інспекцій тощо);

 — послуги з маркетингу і просування товарів 
на ринок;

 — боротьба зі шкідниками і хворобами сіль-
ськогосподарських рослин та тварин;

 — розвиток інфраструктури на селі: будівниц-
тво мереж забезпечення електроенергією, доріг та 
інших транспортних споруд, ринкових і портових 
споруд, потужностей для водозабезпечення, гре-
бель та дренажних систем, а також інфраструк-
турні роботи, пов’язані з охороною навколиш-
нього середовища;

 — підтримка регіональних програм надання 
допомоги (допомога надається регіонам, які є не-
благополучними на основі об’єктивних критеріїв, 
зокрема за складними кліматичними умовами);

 — внутрішня продовольча допомога знедоле-
ним верствам населення;

 — поширення досвіду та консультаційні по-
слуги;

 — загальні науково-дослідні роботи та роз-
виток науково-дослідних програм щодо окремих 
видів продукції;

 — підготовка, перепідготовка і підвищення 
кваліфікації спеціалістів та робітничих кадрів для 
виробничої і соціальної сфер села;

 — охорона навколишнього середовища.
Розроблені пропозиції можуть ґрунтуватися 

на розрахунках бюджетної підтримки розвитку 
аграрного виробництва, інфраструктури та меха-
нізмів аграрного ринку. Серед напрямів бюджет-
ної підтримки виробничої діяльності, розміри 
якої підлягатимуть скороченню згідно з вимогами 
СОТ, передбачаються:

 — інноваційний розвиток галузі, насамперед 
селекція у рослинництві, тваринництві та птахів-
ництві;

 — упровадження високих технологій у ви-
робництві й переробленні сільськогосподарської 
продукції;

Таблиця 1
Основні показники діяльності підприємств аграрного сектору України (розробка автора за даними [4])

№ 
з/п

Показник
Роки Відхилення  

2018/2014 рр., +,-2014 2015 2016 2017 2018

1 Фінансовий результат 
до оподаткування, млн 
грн

21495,9 101996, 90122,1 68606,5 67170,8 +45674, 9

2 Чистий прибуток (зби-
ток), млн грн

2143,4 101912, 89816,3 68276,8 66878,1 +64734,7

3 Рівень рентабельності 
всієї діяльності, %

9,3 30,4 25,6 16,5 13,5 +4,2

4 Рівень рентабельності 
операційної діяльнос-
ті, %

21,4 43,0 33,6 23,2 18,5 -2,9

5 Кількість найманих 
працівників, тис. осіб

528,9 500,9 513,2 489,2 474,6 -54,3
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 — виробництво нових видів енергоресурсів, 
упровадження технологій аграрного землероб-
ства, енергозберігаючих технологій;

 — інвестиційна діяльність, зокрема відтво-
рення сучасної виробничої інфраструктури (ме-
ліоративних систем, підприємств із перероблення 
та зберігання сільськогосподарської продукції);

 — розвиток нових виробництв на основі міс-
цевих ресурсів та малого підприємництва у сіль-
ській місцевості; 

 — створення високотехнологічного товарно-
го виробництва;

 — часткова компенсація відсотків за корот-
ко- та середньостроковими кредитами, залучени-
ми підприємствами агропромислового комплек-
су, які не спрямовуються на конкретну підтримку 
окремих видів продукції чи підприємств;

 — забезпечення підприємств агропромисло-
вого комплексу сільськогосподарською технікою 
через часткову компенсацію її вартості та стиму-
лювання розвитку фінансового лізингу;

 — часткова компенсація вартості матеріаль-
но-технічних ресурсів, що споживаються вироб-
никами сільськогосподарської продукції;

 — підтримка виробництва продукції тварин-
ництва та рослинництва, яка залежатиме від виду 
та обсягів виробництва;

 — часткова компенсація витрат виробників 
сільськогосподарської продукції при сплаті вне-
сків до фондів соціального та пенсійного страху-
вання.

Скорочення обсягів державної підтримки з 
вищезазначених напрямів не відбуватиметься, 
якщо вони не будуть справляти спотворюючого 
впливу на торгівлю чи виробництво, або такий 
вплив буде зведений до мінімуму.

З метою удосконалення механізмів забезпе-
чення фінансовими ресурсами соціально-еконо-
мічного розвитку села пропонується:

 — запровадження науково обґрунтованих 
ефективних механізмів і інструментів фінансової 
підтримки на основі принципів рівності форм 
господарювання;

 — збільшення обсягів фінансування сус-
пільних благ, зокрема на сільськогосподарські 
дослідження і розробки, дорадчі служби, освіту, 
соціальну інфраструктуру, системи контролю за 
безпечністю та якістю продуктів харчування і роз-
виток сільської місцевості;

 — підвищення ефективності видатків дер-
жавного бюджету для підтримки аграрного секто-
ру економіки шляхом упровадження методології 
програмно-цільового методу формування та ви-
конання бюджету;

 — запровадження моніторингу виконання 
бюджетних програм, критеріїв і процедур щодо 
скасування неефективних програм та переве-
дення фінансових ресурсів на програми, які 

найбільше відповідають цілям державної під-
тримки;

 — розроблення умов та механізмів розширен-
ня часткового бюджетного фінансування пріори-
тетних напрямів сільськогосподарського вироб-
ництва та ін. [5, с. 11].

Забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств аграрного сектору через податкову політику 
передбачається за допомогою удосконалення по-
даткового інструментарію з метою забезпечення 
сприятливих умов для функціонування сільсько-
господарських товаровиробників різних організа-
ційно-правових форм, а саме:

 — поступового обмеження подальших пер-
спектив застосування спеціальних режимів опо-
даткування;

 — напрями адаптації податкових інструмен-
таріїв до кращого зарубіжного досвіду оподатку-
вання виробників галузі та з урахуванням вимог 
СОТ і директив ЄС;

 — формування механізмів прямого та непря-
мого оподаткування з урахуванням конкуренто-
спроможності аграрного сектору на внутрішньо-
му та зовнішньому ринках.

Пропонуються основні напрями реалізації 
податкової політики:

У сфері прямого оподаткування:
 — збереження дії спецрежиму прямого опо-

даткування — фіксованого сільськогосподарсько-
го податку (ФСП), який об’єднує у собі низку 
прямих податків і забезпечує спрощення подат-
кових відносин у галузі та запровадження після 
закінчення терміну дії ФСП нового сільськогос-
подарського податку, який об’єднає в собі земель-
ний податок, інші податкові платежі та податок 
на прибуток;

 — передбачення спеціального спрощеного 
режиму прямого оподаткування для суб’єктів ма-
лого і середнього бізнесу з метою стимулювання 
їх розвитку в сільській місцевості; 

 — розроблення спеціального податкового ін-
струментарію для оподаткування сільськогоспо-
дарських підприємств індустріального типу;

 — посилення ролі земельного податку в сис-
темі прямого оподаткування, вдосконалення мето-
дики визначення його бази з метою відображення 
реальних розмірів рентних доходів та обґрунтуван-
ня оптимального розміру ставок для сільгоспви-
робників усіх форм власності і господарювання;

У сфері непрямого оподаткування:
 — відмова від непрямих методів підтримки 

сільськогосподарського виробництва за допомо-
гою використання спеціальних податкових меха-
нізмів, зокрема поетапна переорієнтація порядку 
оподаткування доданої вартості (ПДВ) з продажу 
молока і м’яса з форми дотацій, що виплачуються 
переробними підприємствами, на пряму бюджет-
ну підтримку;
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 — максимальне нівелювання впливу ПДВ 
на фінансовий стан підприємств галузі шляхом 
упорядкування бюджетного відшкодування з 
ПДВ, зокрема через запровадження бюджетної 
цільової програми, направленої на своєчасне 
відшкодування надмірно сплачених сум ПДВ, 
що своєю чергою дасть змогу точніше спрогно-
зувати надходження до бюджету країни від під-
приємств аграрного сектору в разі стабілізації їх 
розвитку.

Вочевидь, спираючись на організаційно-еко-
номічний механізм, система управління повинна 
забезпечувати тісний взаємозв’язок конкуренто-
спроможності підприємства з попитом, збутом і 
ефективністю виробництва, а також здійснювати 
комплексний вплив на певні об’єкти управління 
на всіх стадіях життєвого циклу підприємства і 
рівнях його управління [6, с. 38].

Висновки. Отже, економічна безпека аграр-
ного сектору може бути гарантована як на мікро-
економічному рівні — підприємства чи регіону, 
так і на макроекономічному, завдяки фінансово-
му контролю. це відображається у вдосконален-
ні фіскально-податкової і фінансово-кредитної 
політики держави за відношенням до галузей 
сільськогосподарського виробництва, управлін-
ні розвитком суспільно-економічних процесів та 
антикризової стратегії і тактики самих підпри-
ємств та управлінні їх економічною діяльністю, 
зокрема, в розрізі нарощення експортного по-
тенціалу аграрного сектору.
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сад функціонування аграрних підприємств висвіт-
лені у працях М. Маліка, І. Романюк, Н. Рунчевої, 
О. Шпикуляка. Різні аспекти забезпечення та під-
вищення конкурентоспроможності суб’єктів аг-
робізнесу досліджувалися В. Грановською, М. Іг-
натенком, Ю. Кириловим, Л. Мармуль. Однак їх 
вивчення та оцінювання у взаємозв’язку потребу-
ють подальших розробок.

Мета статті — визначити чинники форму-
вання, особливості та складників інституційно-
го забезпечення функціонування аграрних під-
приємств та розроблення концептуальних засад 
і практичних пропозицій щодо його удоскона-
лення стосовно впливу на підвищення конку-
рентоспроможності аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
виток великих, середніх та малих аграрних під-
приємств як системи інституцій, які впливають 
на внутрішню структуру організації сільськогос-
подарської діяльності у процесі обміну ресурса-
ми та результатами їх переробки, підвищення їх 

Постановка проблеми. Питання інституцій-
ного забезпечення мають основоположне зна-
чення для функціонування та розвитку аграрних 
підприємств. Саме різноманітні інститути регла-
ментують їх діяльність, формують середовище 
здійснення агробізнесу, впливають на поведінку 
на ринку, ділову репутацію, конкурентоспромож-
ність. При цьому динамічний розвиток аграрного 
виробництва, інших видів діяльності, дигіталіза-
ція та інші інновації, у т. ч. в управлінні, спри-
чиняють та спонукають до постійного розвитку 
та удосконалення інституційних засад діяльності 
аграрних підприємств. Своєю чергою, інститути є 
чинниками конкурентоспроможності. Проте в та-
кому розумінні, на відміну від спеціалізації вироб-
ництва, показників ресурсокористування, рента-
бельності, собівартості продукції, обсягів продаж, 
вони розглядаються не досить часто. Тому вказана 
тематика досліджень є актуальною та своєчасною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання формування та розвитку інституційних за-
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конкурентоспроможності неможливий без на-
лежного інституційного забезпечення. Для того, 
щоб побудувати цілісну концепцію підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності аграрних 
підприємств, ураховуючи досвід попередніх транс-
формацій, потрібно оцінювати інституційні умови 
їх функціонування сьогодні, тобто рівень достат-
ності інституційної забезпеченості процесу роз-
витку суб’єктів господарювання аграрної сфери.

Як вказують науковці, зокрема, М. Ігнатен-
ко, Н. Рунчева, інституційне забезпечення роз-
витку аграрних підприємств складають владні 
інститути, ЗМІ, навчальні заклади, сільські гро-
мади, сільські родини та їх діяльність і процеси 
взаємодії і впливу на безперервне формування 
середовища, яке найбільшою мірою сприяло б 
самоорганізації аграрних суб’єктів господарю-
вання. Вони являють собою складні комплекси 
функціонуючих елементів [1]. Тобто, це динаміч-
ний вплив на розвиток аграрних господарств ор-
ганізацій, інституцій у певному синергетичному 
взаємозв’язку.

Формування системи інституційного забез-
печення розвитку великих аграрних підприємств 
передбачає упорядковану сукупність формальних 
і неформальних інституцій, що визначають та ре-
гулюють його територіальні, соціальні, виробни-
чо-економічні, екологічні, нормативно-правові й 
організаційно-управлінські параметри. Складові 
інституційного середовища визначають пріорите-
ти в рамках триєдиної системи соціально-еконо-
мічних, законодавчих або політичних інституцій 
формального змісту та неформальних ідеологіч-
них інституцій.

Як вказує А. Постол, правління розвитком 
великих аграрних підприємств в Україні пред-
ставлено двома механізмами: державним та гро-
мадським. Вважаємо, що саме дисбаланс у їхніх 
повноваженнях і породжує низьку, а то й від’ємну 
якість інституцій. Недостатні повноваження ме-
ханізму громадського управління є також наслід-
ком його неформального підпорядкування пер-
шому [2].

На думку Л. Мармуль та І. Романюк, саме ор-
ганізована взаємодія та протидія самодостатніх 
елементів громадського та державного управлін-
ня повинні формувати ефективне інституційно-
управлінське забезпечення розвитку аграрних 
підприємств в умовах демократизації діяльності, 
ринкової конкуренції та зростаючої соціальної 
нерівності на селі [3]. Особлива роль при цьому 
має належати громадському контролю, сільським 
громадам як інструментам регулювання.

Громадський механізм контролю в аграрній 
сфері країни представлений через різноманітні 
об’єднання. Об’єднання аграріїв є формою за-
лучення суб’єктів господарювання до процесу 
управління на всіх стадіях сільськогосподарсько-

го відтворення. Адже конкурентоспроможність та 
ефективність потребує в сучасних умовах форму-
вання потужного середнього класу підприємців, 
який має стати основою їх збереження та підви-
щення. Рівень розвитку громадських організацій 
агросфери є індикатором становлення лібераль-
них відносин у ній.

Згідно з оприлюдненими даними, 73,0 % 
аграрних підприємств не беруть участі у громад-
ських або професійних об’єднаннях та спілках. 
Між тим їх задекларовано тут понад 100. Лише 
кожне четверте підприємство є членом ділових 
або професійних об’єднань (з-поміж середніх під-
приємств — кожне третє, серед великих — кож-
не друге підприємство) [4]. При цьому керівники 
підприємств, які не є членами об’єднань, вважа-
ють, що не отримають від членства вигоди і не 
бажають витрачати на це час та грошові кошти. 
Однією з найважливіших проблем становлення 
аграрних відносин як ринкових є так і несформо-
ване інституційне забезпечення прав власності на 
основний ресурс здійснення аграрної діяльнос-
ті — землю.

Для країни характерна певна специфіка 
формування й збереження ефективності й кон-
курентоспроможності сільськогосподарської ді-
яльності. Вона характеризується ментально-пси-
хологічними факторами, які пронизують усі її 
складові.

Серед них виокремлюють:
1) дефіцит соціальної відповідальності 

суб’єктів аграрних відносин;
2) поляризацію майнового стану, суспільних 

настроїв населення сільських територій;
3) низький рівень підприємницької та сус-

пільної активності сільських жителів;
4) недовіру вітчизняного споживача до показ-

ників маркування якості продовольчої продукції;
5) значну індивідуалізацію суб’єктів підпри-

ємницької діяльності й відсутність інноваційного 
та конкурентного мотивів малих і дрібних підпри-
ємців-аграріїв через зневіру у своїх можливостях.

Метою удосконалення інституційного забез-
печення ефективності й конкурентоспроможнос-
ті аграрних підприємств повинно стати створення 
умов для становлення в Україні моделі сталого, 
багатофункціонального сільського господарства, 
яке разом з виробництвом якісного і безпечного 
продовольства, сировини й енергії задовольняло 
б інші потреби населення та надавало б суспіль-
ні послуги, спрямовані на формування якісного 
життєвого середовища та створення умов для зай-
нятості у сільській місцевості, зміцнення місце-
вих громад, збереження довкілля, традиційних 
сільських ландшафтів і біорізноманіття.

Пріоритетні завдання удосконалення інсти-
туційного забезпечення конкурентоспромож-
ності й ефективності функціонування великих 
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аграрних підприємств можуть бути визначені як 
такі, що створюють умови для реалізації найваж-
ливіших функцій підприємництва з цією метою: 
новаторської, організаційної, господарської, со-
ціальної, особистісної (табл. 1).

Розроблення заходів, орієнтованих на досяг-
нення означених завдань, повинно будуватися на 
принципах дотримання засад рівноважного й зба-
лансованого розвитку бізнес-середовища. Серед 
них чільне місце посідають засоби та принципи 

Таблиця 1
Пріоритетні завдання удосконалення інституційного забезпечення й підвищення  

конкурентоспроможності аграрних підприємств

Реалізація функцій 
підприємництва

Зміст

Господарсько-
організаційна

Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення рівня ділової 
активності

Поліпшення ресурсного та матеріально-технічного забезпечення суб’єктів підприєм-
ництва

Підвищення рівня ефективності фінансово-господарської діяльності та посилення 
мотивації сільських жителів до підприємницької діяльності

Активізація інтеграційних та кооперативних процесів між суб’єктами малого підприєм-
ництва аграрної сфери та іншими секторами економіки

Зниження трансакційних витрат суб’єктів підприємницької діяльності

Забезпечення протидії рейдерству та протиправному захопленню майна

Новаторська

Збільшення частки інноваційної продукції, виробленої підприємствами 

Розбудова інформаційно-консультативної інфраструктури

Удосконалення структури й діяльності служби дорадництва

Соціальна
Зростання забезпеченості: школами, дитсадками, лікарнями, культурними закладами, 
автошляхами, Internet, телекомунікаціями

Особистісна

Збільшення доходів від підприємницької діяльності

Особистісне зростання мешканців сільських територій

Збільшення привабливості сільського способу життя

соціальної відповідальності. Зокрема, ідеться про 
добровільність; інтегрованість у бізнес-процеси та 
бізнес-стратегії; системність; користь для всіх за-
інтересованих сторін: працівників, споживачів, ак-
ціонерів, громади тощо, а також для підприємства; 
забезпечення внесків у вирішення екологічних, со-
ціальних та інших проблем сталого розвитку [5].

Основними принципами повинні бути про-
зорість і відкритість будь-яких господарських, 
організаційних чи управлінських процедур; від-

мова від підтримки діяльності конкретних під-
приємств чи груп підприємств; усунення будь-
якої суб’єктивності щодо реагування влади на 
діяльність окремого суб’єкта підприємницької 
діяльності; підтримка саморегульованості і кон-
курентності у ринковому середовищі (табл. 2).

Основні напрями реалізації завдань інститу-
ційного забезпечення ефективності й конкурен-
тоспроможності аграрних підприємств наведено 
в узагальненому вигляді на рис. 1.

Таблиця 2
Основні принципи удосконалення інституційного забезпечення й підвищення конкурентоспроможності  

великих аграрних підприємств 

Принципи Зміст

Опосередкованість впливу 
регуляторного рішення

Відмова від прямого впливу та підтримки діяльності конкретних підпри-
ємств чи груп підприємств

Врахування ефекту масштабу дії 
регуляторного рішення

Врахування економічної віддачі не від конкретно обраного підприємства, а 
від масиву споріднених підприємств

Безособовість функціонування 
органів державної влади

Усунення будь-якої суб’єктивної вибірковості щодо реагування органами 
державної влади на ринкову ситуацію чи діяльність окремого суб’єкта під-
приємницької діяльності

Саморегульованість у ринковому 
середовищі

Будь-який механізм регулювання не повинен вимагати додаткових регуля-
торних актів прямого впливу

Прозорість і відкритість процедур Запропоновані дії мають бути вичерпно деталізовані і публічно встановлені 
регулятором

Конкурентність заходів 
стимулювання

Попередження нецінової конкуренції та захист прав споживачів
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Як показує аналіз змісту відображених на 
рис. 1 напрямів, вони виконують переважно сти-
мулюючі для розвитку агробізнесу функції. це 
вказує на впровадження демократичних засад ін-
ституціалізму в агросферу.

Висновки. Удосконалення інституційного 
забезпечення аграрних підприємств через поси-
лення його складових дозволить досягти пози-
тивного соціально-економічного й екологічного 
ефектів. Вони можуть бути виражені у створенні 
організаційно-економічних умов для ефектив-
ного соціально спрямованого розвитку аграрних 
підприємств; забезпеченні підвищення конку-
рентоспроможності; раціональному використан-
ні природних і трудових ресурсів; формуванні 
людського капіталу на селі; підтримці сільських 
громад. Ідеться також про стимулювання розвит-
ку малих і середніх аграрних товаровиробників, 
дорадництво, розвиток сільських територій, за-
безпечення доступності інвестиційних ресурсів, 
удосконалення форм і методів державної під-
тримки через інструменти її прозорості, прогно-
зованості та системності.
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ЗАКЛАДИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Анотація. У статті досліджено сучасні світові тенденції розвитку закладів здорового харчування. Роз-
глянуто динаміку потреб громадян США та ЄС у здоровому харчуванні та в закладах здорового харчування 
за 2012–2017 рр.. Встановлені світові лідери розвитку закладів здорового харчування. Визначено ключові 
проблеми, з якими стикаються відповідні заклади під час управління асортиментом послуг в умовах неспри-
ятливої кон’юнктури ринку.

Ключові слова: громадське харчування, слоуфуд, заклади харчування, заклади здорового харчування.

Summary. The article examines the current global trends in the development of healthy eating establishments. The 
dynamics of the needs of US and EU citizens in healthy nutrition and in healthy nutrition institutions in 2012–2017 are 
determined. Defined world leaders in the development of healthy eating establishments. The key problems that are faced 
by the respective institutions in the management of the range of services in adverse market conditions are identified.

Key words: catering, slow food, food, healthy eating places.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
пришвидшеного темпу життя у великих містах пі-
клуватися про правильність харчування зазвичай 
немає часу. Проте популярність здорового спосо-
бу життя в розвинених країнах планети неухильно 
зростає: зараз люди більш освічені, отже більше 
уваги звертають на властивості їжі. їм вже недо-
статньо того, щоб продукт був просто смачним, 
вони хочуть знати, де і як саме він був вирощений 
та приготовлений. Таким чином, ресторани «здо-
рового харчування» — черговий тренд у громад-
ському харчуванні.

У світовій практиці 2016 р. ознаменувався 
збільшенням закладів здорового харчування, що 
зумовлено поганою екологією, проблемами ожи-
ріння, міськими стресами і поширенням фастфу-
дів. Люди дедалі більше уваги приділяють своєму 
тілу, самопочуттю і спорту, вони хочуть харчувати-
ся правильно, але смачно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню проблем та перспектив розвитку закла-
дів здорового харчування приділено велику увагу 
в першу чергу закордонних науковців, а саме: Le 
Velly, R., Sassatelli, R., Schnepper, R., Schneider, T., 
Willems, K О. Праці цих учених надають достатню 
інформацію щодо особливостей та перспектив роз-
витку закладів здорового харчування, аналізуються 
чинники, що впливають на ринок громадського 
харчування у світі. Однак причинам розвитку цьо-
го напряму громадського харчування, визначенню 
факторів що найбільше на нього впливають, ген-
дерним показникам прихильників такого виду за-
кладів приділяється значно менше уваги і ця пер-
спективна складова функціонування ресторанного 
бізнесу потребує додаткових досліджень.

Метою статті — проаналізувати ключові фак-
тори, що впливають на розвиток закладів здоро-
вого харчування у світі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
довжуючи тему, вже в 2017 р. тенденція значно 
зміцнила позиції. У світі з’явилося нове поняття 
«слоуфуд», що має на увазі задоволення смачни-
ми і корисними стравами. Овочі та фрукти стають 
у центрі столу, при цьому їх піддають мінімаль-
ній тепловій обробці, щоб зберегти натуральний 
смак. Нині 100 000 людей по всій планеті є члена-
ми асоціації «слоуфуд» у 160 країнах світу; націо-
нальні представництва працюють в Італії, Німеч-
чині, Швейцарії, США, Японії, Великій Британії 
і Нідерландах. Завдяки цій тенденції в ресторан-
ному бізнесі на вулицях міст планети з’являються 
салат-бари, суп-кафе, а кількість закладів, що 
пропонують вегетаріанські страви, постійно зрос-
тає [4, с. 23].

У Європі практика державного втручання у 
сферу громадського харчування існує з кінця 90-х 
років ХХ ст. Так, в Італії кілька років тому діяла 
програма сертифікації якості їжі в місцевих закла-
дах, так званий «Блакитний сертифікат».

Потреба в ній виникла у зв’язку з необхідніс-
тю зміцнити здоров’я нації шляхом прищеплен-
ня більш здорових звичок у їжі. Замислившись 
про правильність харчування, італійці стали від-
давати перевагу ресторанам, позначеним «Бла-
китним сертифікатом», і частіше вживати в їжу 
фрукти, зелень і свіжу рибу. Одним зі світових 
лідерів розвитку закладів здорового харчування 
є США. Опитування жінок США показало, що 
здорове харчування впевнено лідирує в списку 
цінностей. Понад 60 % назвали здоров’я важли-
вим ніж сексуальні відносини. 70 % опитаних з 
легкістю обміняли б хороші оцінки дитини на 
правильне харчування, 60 % ні за що не згодні 

економити кошти, замінюючи продукти здоро-
вого харчування на більш дешеві аналоги. Понад 
80 % сказали, що здоровому тілу віддадуть пере-
вагу прекрасному гардеробу, а 55 % погодилися 
б відмовитися від кар’єрного зростання заради 
правильного харчування [5, с. 175]. Динаміку 
переваг громадян США в здоровому харчуванні 
в закладах громадського харчування показано на 
рис. 1.

Здорове харчування стає черговим масовим 
захопленням американців. Багато згодні витра-
чати великі гроші на суперпродукти. Для багатьох 
це стає головною цінністю життя.

Динаміку переваг громадян ЄС у здоровому 
харчуванні в закладах громадського харчування, а 
також дані Євростату зображено на рис. 2.

Варто зазначити, що в Європі висувають  
більш високі вимоги до якості і змісту їжі в закла-
дах громадського харчування, ніж у США. Дана 
динаміка простежується як по сегменту «чолові-
ки», так і «жінки».

Говорячи про тенденції розвитку закладів 
здорового харчування, варто зазначити, що лі-
дером є світова мережа тренду, названого «слоу-
фуд». На кінець 2016 р. закладів з вивіскою, яка 
зображує равлика, і написом «Slow Food» налічу-
валося 2373.

Спеціально для мережі розроблено інтернет-
додаток для смартфонів — Slow Food Planet. Він 
зберігає інформацію про всі ресторани мережі на 
планеті.

Другою за популярністю є мережа Freshii, 
канадська франшиза швидкого харчування, за-
снована в 2005 р., яка пропонує салати, роли та 
основ ні страви, більшість з яких становлять мен-

Рис 1. Динаміка потреби громадян США в здоровому харчуванні в закладах громадського харчування за 
2012–2017 рр., % (складено за даними [2])
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ше 700 калорій і коштують не більше 7 дол. США 
за порцію. Мережа може похвалитися більш ніж 
300 ресторанами по всьому світу і є однією з най-
популярніших у світі мереж здорового швидкого 
харчування. За останні кілька років нові філії від-
крилися в різних аеропортах, стадіонах і великих 
супермаркетах.

Варто зазначити, що в 2015 році, після того, 
як McDonald’s оголосив про свої зміни в меню 
щодо здорової їжі, генеральний директор Freshii 
Метью Коррін відправив у корпорацію відкрито-
го листа, пропонуючи співпрацю і спільне просу-
вання мереж, що рекомендують швидке здорове 
харчування. Нині ця пропозиція знаходиться в 
стадії розгляду й оцінювання перспектив упрова-
дження.

Третім за кількістю філій є британський Pret a 
Manger. Найпопулярніша з мереж здорового хар-
чування в Європі відкрилася в Лондоні в 1986 р. 
Аудиторія Pret a Manger — це офісні клерки. Саме 
на таких відвідувачів і орієнтувалися засновники 
мережі: вони хотіли, щоб сендвічі були свіжими і 
готувалися на місці, бажано з цільнозернового хлі-
ба, щоб у салатах і десертах не було неприємних 
харчових домішок, підсолоджувачів і консервантів 
і щоб завжди можна було купити свіжі соки.

Азія також не відстає від тенденцій здоро-
вого харчування. Найбільш популярний проєкт 
закладів здорового харчування даного регіону 
Mosburger (Японія). це друга за величиною ме-
режа підприємств швидкого харчування в Японії, 
найближчий японський конкурент «Макдоналд-
са» і лідер здорового харчування в Азії. Головний 
їх винахід — рисовий бургер, у якому традиційна 

булочка замінена на рисову з додаванням пшона 
і ячменю. Лінійка рисових бургерів доволі широ-
ка і включає в себе досить екзотичні варіанти — 
з коренем лопуха і морквяним рисом, з куркою, 
тертим дайконом і соєвим соусом, з креветками і 
водоростями, з авокадо і васабі, а також з вугром.

У всіх філіях японської мережі використо-
вується тільки якісна тасманійська яловичина і 
фермерські овочі. Кожен бургер має написану від 
руки табличку, в якій вказуються ім’я працівника, 
що його зробив, і назва ферми-постачальника ін-
гредієнтів. Відвідувачі також поважають місцевий 
кукурудзяний суп.

Так само варто зазначити, що ринок закладів 
здорового харчування також має тенденцію до по-
ділу за специфікацією. В різних сегментах ринок 
громадського харчування поводиться по-різному. 
Особливо швидкі темпи зростання кількості від-
відувачів відзначають серед демократичних під-
приємств — закладів класу «casual» і «фаст-фуд». 
Вони користуються популярністю більш ніж у 
половини населення за доступність і швидке об-
слуговування.

Сегмент фаст-фуду демонструє доволі висо-
ку динаміку розвитку, за останні роки кількість 
закладів, які працюють у рамках даного формату, 
збільшилася на 20 %.

Динаміку зростання кількості закладів здоро-
вого харчування за останні роки головних світо-
вих торгових марок показано на рис. 3.

Одним із ключових елементів динамічно-
го розвитку ресторанів здорової їжі стала ево-
люція споживчої поведінки. У даному випадку 
нові переваги споживачів стали закликом до 

Рис. 2. Динаміка потреби громадян ЄС у здоровому харчуванні в закладах громадського харчування  
за 2012–2017 рр., % (складено за даними [1])
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активності для виробників і роздрібних мереж. 
Деякі компанії вже відреагували на зміни в ку-
півельній поведінці як у світі, так і в окремих її 
регіонах [6, с. 7]. Проаналізувавши активність 
компаній-лідерів громадського здорового хар-
чування, можна виділити чотири основні шля-
хи, за якими вони пішли, задовольняючи потре-
би покупця:

 — зміна порції і її обмеження: компанії змі-
нюють об’єм упаковки і вміст, вказуючи, що цей 
продукт слід споживати акуратно і час від часу;

 — зміна рецептури і складу продукту: скоро-
чення маси цукру, солі та жирів;

 — розширення асортименту: скорочення 
цук ровмісних продуктів і введення здорової про-
дукції у свій портфель замовлень;

 — зміна стратегії компанії з фокусом на про-
дукти харчування, як на профілактичний засіб від 
хвороб.

Упроваджені компаніями практики показу-
ють, наскільки важливий споживачам тренд здо-
рового харчування і способу життя.

Висновки. Аналіз світового ринку закла-
дів здорового харчування підтвердив, що під час 
управління асортиментом послуг в умовах не-
сприятливої кон’юнктури ринку дані компанії 
стикаються з двома основними складнощами:

1. Підтримка якості послуги. Якщо виключи-
ти негативний вплив цінових факторів, то падіння 
попиту веде до ускладнень з підтримання якості 
послуг через зниження мотивації і залучення в про-
цес обслуговування клієнтів основного персоналу. 
Головних причин дві: по-перше, зниження наван-
таження на персонал має такі психологічні наслід-
ки, як «виключення» співробітників із процесів 
надання послуг; по-друге, скорочення персоналу 
(як один з інструментів боротьби зі зростанням ви-
трат на одиницю продукції) погіршує лояльність 
співробітників роботодавцю. Крім мотиваційних 
чинників, негативний вплив на якість послуг на-
дає і заміна досвідчених співробітників на більш 
низькооплачуваних, але таких, що не мають нави-
чок роботи. Формування асортименту, що враховує 
зміну вимог споживачів до характеристик послуг. 
Реальне або очікуване зниження платоспромож-
ності споживачів веде до трансформації системи 
критеріїв, на підставі яких здійснюється вибір кон-
кретного постачальника послуги. це може вимага-
ти від компаній перегляду портфеля пропонованих 
послуг і відбитися на інших компонентах марке-
тинг-міксу (передусім, на цінах, персоналу компа-
нії і фізичному оточенні).

2. У ході ціноутворення основні завдання 
компаній здорового харчування пов’язані з під-

Рис. 3. Динаміка зростання кількості закладів здорового харчування за останні роки в основних світових 
торгових марок (складено за даними [2])
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триманням належного рівня прибутку. Вирішен-
ня цих завдань ускладнене такими чинниками:

— питомі витрати на надання послуг щорічно 
збільшуються; зростання витрат на одиницю про-
дукції, здебільшого, пов’язано з впливом ефекту 
масштабу, крім того, витрати можуть зростати 
внаслідок закону досвіду, в умовах заміни квалі-
фікованого персоналу на більш дешевий;

— ціна попиту знижується; з одного боку, 
зменшення реально наявних доходів веде до зако-
номірного зростання чутливості до ціни і перероз-
поділу попиту на користь дешевих послуг, з іншого 
боку, споживачі істотно переглядають свої оцінки 
співвідношень «ціна / якість» для різних послуг, що 
викликано падінням їх сприйняття цінності;

— зростає ризик цінових війн; прагнення компа-
ній здорового харчування до підтримки необхідного 
масштабу діяльності, зростання цінової еластичнос-
ті попиту і властиві послугам складнощі в оцінюван-
ні якості (і, як наслідок, проблеми з диференціаці-
єю) підштовхують галузь до цінової конкуренції.

Збутова політика часто отримує яскраво ви-
ражену спрямованість на розширення збуту. За-
гострення конкуренції та боротьба за обсяги збуту 
змушують об’єкти здорового харчування виходити 
за межі традиційних для них сегментів (ринків), що 
можливо тільки при інтенсифікації збуту. Наслід-
ками, як правило, стають конфлікти між різними 
збутовими каналами і падіння рівня обслуговуван-
ня в момент продажу (що негативно позначається 
на сприйнятті загальної якості послуги).

Досліджуючи тенденції закладів здорового 
харчування, слід звернути увагу на те, що інфор-
мація про таку їжу і про самі заклади найчастіше 
вивчається з використанням мережі Інтернет. 
Особливо молодь дедалі активніше цікавиться те-
мою здоров’я та закладів здорового харчування і 
шукає потрібну інформацію в Інтернеті. Проана-
лізувавши статистику Google-трендів у категорії 
«їжа», дослідники виділили низку головних по-
шукових тенденцій, пов’язаних зі здоровим спо-
собом життя. Одна з них — збільшення кількості 
запитів про здорове харчування.

Користувачі вивчають інформацію про харчу-
вання і заклади здорового харчування в Інтернеті, 
щоб скласти правильний раціон. Вони добира-
ють його, виходячи зі своїх цілей. За статистикою 
Google-трендів, з 2005 р. кількість запитів зі сло-
вами «яка їжа корисна для» збільшилась в десять 
разів.

Часто вони доповнюються так: «шкіри», «то-
нусу», «травлення», «мозку» і «тренувань». Згідно 
з останнім звітом Food Trends Report про тенден-

ції у виборі продуктів харчування, багато людей 
включають у свій раціон так звані функціональні 
харчові продукти. Вважається, що вони сприя-
ють зміцненню здоров’я. Відповідно заклади здо-
рового харчування не тільки включають корисні 
інгредієнти в продукти, але і допомагають під-
вищити поінформованість покупців про здорове 
харчування. Фахівці відзначають велику кількість 
дезінформації. Лідери ринку закладів здорового 
харчування вважають, що виробникам слід давати 
інформацію на етикетках і в меню зрозумілішою і 
використовувати спрощену термінологію.

Інтерес до закладів здорового харчування у 
світі неухильно зростає протягом останніх ро-
ків. Компанії громадського харчування зміню-
ють склад продуктів, відкриваються нові спеціа-
лізовані ресторани, загалом компанії змінюють 
усе — від складу продуктів до підходу до онлайн-
реклами. Тенденції підтверджують — інтерес до 
здорової їжі буде продовжувати збільшуватися, 
тому іншим виробникам варто взяти приклад з 
новаторів. Аналізуючи пошукові запити користу-
вачів, можна точно зрозуміти їх переваги і швидко 
адаптуватися до них.

Напрямами подальших досліджень стане до-
слідження тенденцій та перспектив розвитку за-
кладів здорового харчування в Україні.
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ський, В. П. Удовиченко, Л. Г. Чернюк, Л. М. Чер-
чик, Л. В. Шаульська, О. М. Ярош та ін.

Мета статті — виокремити та оцінити демо-
графічні чинники формування людського капіта-
лу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційно в основі процесу формування людсько-
го капіталу покладено спроможність забезпечи-
ти демографічне відтворення населення країни. 
Населення, своєю чергою, виступає природною 
основою формування людського капіталу, визна-
чає обсяги, структурні характеристики та динамі-
ку його відтворення.

Демографічна ситуація виступає індикатором 
соціально-економічного розвитку країни та відо-
браженням особистого стану населення країни. 
Аналіз динаміки чисельності населення України 
за роки незалежності характеризується сталою 
тенденцією зниження сукупності населення. 
У 2018 р. чисельність населення України стано-
вила 42, 4 тис. осіб і порівняно з даними перепи-
су населення 1991 р. зменшилась на 9558,0 тис. 
осіб, або на 18,4 %. Але слід зазначити, що дані за 
2015–2018 рр. подаються без урахування «тимча-
сово окупованої території Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя», а також неконтрольова-
них Києвом територій на Сході країни у Доне-
цькій та Луганській областях.

Незважаючи на те, що з 1991 р. кількість по-
мерлих в Україні вперше перевищила кількість 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвит-
ку в Україні демонструє стрімкі втрати найцінні-
шої складової економічного розвитку та процві-
тання країни — людського капіталу. економічна 
криза, занепад виробництва, безробіття у поєд-
нанні з активізацією міграційних процесів уна-
слідок анексії Криму та військових дій на Сході, 
суттєве зниження рівня та якості життя, вкрай 
негативно відобразилися на його відтворенні. Не-
гативні наслідки зазначених процесів не могли не 
позначитися на демографічній ситуації країни.

Усвідомлення провідного значення людини 
в соціально-економічному розвитку країни має 
стати базовим імперативом стратегічного вектора 
нашої держави у використанні провідної компо-
ненти продуктивних сил.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню сутності, характеристик та умов роз-
витку трудового потенціалу присвятили свої 
роботи такі науковці, як: О. І. Амоша, Є. М. Ах-
ромкін, Д. М. Богиня, М. П. Бутко, Б. М. Гєнкін, 
С. С. Гринкевич, О. А. Грішнова, Л. С. Дегтяр, 
І. О. Джаін, Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, 
С. І. Дорогунцов, П. В. Журавльов, В. І. Захар-
ченко, Ю. М. Забродін, С. М. Злупко, В. М. Ко-
вальов, Р. П. Колосова, О. М. Левченко, е. М. Лі-
банова, Л. С. Лісогор, І. С. Маслова, Г. Ю. Міщук, 
О. Ф. Новікова, В. В. Онікієнко, Т. В. Пепа, 
І. Л. Петрова, С. І. Пирожков, В. І. Приймак, 
У. Я. Садова, М. В. Семикіна, М. І. Скаржин-

© Л. І. Антошкіна, О. В. Скворцова, 2019

Бібліографія ДСТУ 8302:2015:
Антошкіна Л. І., Скворцова О. В.  Демографічні чинники формування людського капіталу України. Віс ник Бер-

дянського університету менеджменту і бізнесу. 2019. № 2 (46). С. 89–96.
References (АРА):
Antoshkina, L. I., Skvortsova, O. V. (2019). Demohrafichni chynnyky formuvannia liudskoho kapitalu Ukrainy [Demographic 

factors of human capital formation in Ukraine]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2 (46), 89–96 (in Ukr.).



90

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (46) 2019

народжених, до 1993 р. спостерігається загальний 
приріст населення. За ці роки відбулася певна 
«компенсація» за рахунок тих, хто повертався до 
свого українського коріння після розпаду СРСР. 
І у 1993 р. населення України досягло свого мак-
симуму — понад 52 млн осіб. Але після вичерпан-
ня «етнічного підґрунтя» міграція припинилася, і 
з 1994 р. в Україні відбувається абсолютне скоро-
чення чисельності населення [6] (рис. 1).

Причому суттєво відрізняється процес ско-
рочення сільського та міського населення; так 
міських жителів скоротилося на 16,3 % (5,7 млн 
осіб), а сільських на 22,8 % (3,8 млн осіб). Скоро-
чення сільського населення відбувається значно 
більшими темпами ніж міського. Слід зазначити, 
що за період від 1994 по 2018 рр. з карти Украї-
ни зник ло 485 сіл. А рівень урбанізації у 1993 р. 
становив 67,9 %, а у 2018 р. збільшився до 69,3 %. 

Рис. 1. Чисельність населення України, сільської та міської 
місцевості за 1993 та 2018 рр., тис. осіб  

(розраховано автором за даними [1])

* Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупова-
них територій у Донецькій та Луганській областях.

Дана тенденція зумовлена низкою економічних, 
соціальних та демографічних факторів.

Видання Quartz, проаналізувавши дані ООН 
по всіх країнах, зазначає, що Україна входить до 
п’ятірки лідерів за темпами скорочення населен-
ня (–18 %), поступаючись лише Болгарії (–23 %), 
Латвії (–22 %) та Молдові (–19 %). На п’ятому 
місці — Хорватія (–17 %) [2].

Україна зазнала суттєвих демографічних втрат, 
що своєю чергою призводить до скорочення при-

родної бази відтворення людського капіталу кра-
їни. З 1991 р. сформувалась стала тенденція нега-
тивного сальдо природного приросту населення. 
У результаті перевищення кількості померлих над 
кількістю народжених, населення країни скороти-
лося на 6,7 млн осіб, тобто на 13 %. Депопуляція 
зумовила зменшення мешканців сільської місце-
вості на 3,2 млн осіб, або на 19,2 %, а міського на-
селення на 3,5 млн осіб, на 10 % (рис. 2). Очевидно, 
що на сьогодні особливо загострена проблема при-

Рис. 2. Природний рух населення України за 1991–2017 рр., тис. осіб  
(розраховано автором за даними [1])

родного скорочення населення, яке відіграє про-
відну роль у процесі загального зменшення його 
чисельності. Звичайно, наявність такого рівня де-
популяції закономірно дозволяє характеризувати 
демографічну ситуацію в Україні як кризову, що 
своєю чергою стає на заваді процесу відтворення 
людського капіталу країни.

Рис. 3 наочно демонструє, що за весь дослі-
джуваний період в Україні показники природ-
ного відтворення є від’ємними, що вказує на те, 

що кожний рік смертність перевищує народжу-
ваність та чисельність населення скорочується. 
Смертність у середньому по Україні, станом на 
2017 р. майже в 1,6 рази перевищує народжува-
ність, а у сільській місцевості даний показник ся-
гає 1,8 рази.

На рис. 4 видно, що у 1995 р. коефіцієнт 
природного збільшення (скорочення) населен-
ня різко опустився до 5,8 % порівняно з 1991, 
коли він склав лише 0,8 %. У 1995 р. населення 
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скоротилося на 299,7 тис. осіб, що значно пере-
вищує чисельність скорочення 1991 (39,1 тис. 
осіб), а смертність перевищувала народжуваність 
у 1,6 рази. Особливо інтенсивними темпами де-
популяція проходить від 1999 (–7,1 %) до 2005 р. 
(–7,6 %). Найбільше населення країни скороти-
лося у 2000 р. на 373,0 тис. осіб, коли чисельність 
померлих була вдвічі більше, ніж народжених. 
На 364,2 тис. осіб скоротилося населення Украї-
ни за 2002 р., а коефіцієнт природного скорочен-
ня становив 7,6 %.

Наступні роки коефіцієнт природного рос-
ту (скорочення) демонструє динаміку зниження 
темпів зменшення населення і у 2008 р. показ-
ник природного скорочення вже дорівнює — 
5,3 % (243,9 тис. осіб). Найкращим показником 
відзначається 2012 р., коефіцієнт скорочення 
склав лише 3,1 %, а кількість населення змен-
шилася на 142,4 тис. осіб. Наступні роки тен-
денція до збільшення показника скорочення 
населення відновилася, і у 2015 р. коефіцієнт 
природного скорочення становив 4,2 %, а у 
2017 р. — 5,1 %.

.

Суттєво відрізняється динаміка показника 
природного скорочення сільської місцевості на-
селення, вона помітно перевищує темпи скоро-
чення мешканців міст. У 1991 р., коли коефіцієнт 
природного руху міського населення ще був до-
датним, а сільської місцевості вже був від’ємним 
і становив 4,6 %, а наступні роки значно переви-
щував коефіцієнт природного руху міського насе-
лення.

Таким чином, реальна картина демографіч-
них процесів свідчить, що демографічна ситуація 
набула характеру гострої демографічної кризи: 
відбуваються несприятливі зміни в чисельності 
населення країни внаслідок депопуляції.

Основною складовою демографічної кри-
зи є значне зниження народжуваності, про що 
свідчать динаміка кількості народжень та показ-
ники інтенсивності цього процесу (рис. 5). Так, у 
2018 р. і порівняно із 1991 р. кількість народжень 
в Україні скоротилася майже вдвічі, а точніше на 
47 %. Стала тенденція зниження показників на-
роджуваності сформувалася починаючи з 1991 р. 
Так у 1991 р. народилося 630,8 тис. немовлят, а у 

Рис. 3. Динаміка чисельності живонароджених, померлих і природного скорочення 
населення України за 1991–2017 рр., тис. осіб (складено автором за даними [1])

Рис. 4. Динаміка природного скорочення населення України, міської та сільської місцевості за вибраними 
роками за період від 1991 до 2017 рр.,  % (складено автором за даними [1])
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1996 — 467,2 тис., тобто динаміка за даний період 
вказує на зниження народжуваності на 25,9 %. Ко-
ефіцієнт народжуваності, який у 1991 р. був 12,1 % 
у 1996 — опустився до 9,8 %. Найгірші показники 
народжуваності припали на 1999–2002 рр. — тоді 
в Україні народжувалося менше 400 тис. немовлят. 
Найменший показник народжених на кожну тися-
чу осіб — лише 7,7 %— був зафіксований у 2001 р. 
Так, у 2001 р. народилося лише 376,5 тис. дітей, що 
на 40,3 % менше ніж у 1991 році.

Починаючи з 2003 р., спостерігається дея-
ке підвищення народжуваності через відносну 
стабілізацію економічної ситуації й підвищення 
життєвого рівня, певну активізацію соціальної 
політики (виплати при народженні дітей), посту-
пову адаптацію населення до нових соціально-
економічних умов. Так, за період від 2003 до 2012 
рр. зафіксовано збільшення чисельності наро-
джених, яке стало наслідком компенсації відкла-
дених у кризові роки народжень, та частково зу-
мовлено вступом у дітородний вік численніших 
контингентів жінок 1983–1988 року народження. 
У 2003 р. було зареєстровано 408,6 тис. немов-
лят, а у 2012 — 520,7 тис., це вказує на те, що за 
даний період народжуваність зросла на 27,4 %. 
На позитивну динаміку народжених починаю-
чи з 2006 р. (8,9 %  порівняно з 2005 р. — 8,0 %) 
вплинуло також введення суттєвої одноразової 
допомоги при народженні дитини. Одноразову 
допомогу при народженні дитини було введено з 
1 квітня 2005 р. До кінця 2007 р. вона становила 
8,5 тис. грн [7]. Помітний стрибок народжува-
ності стався в 2008 р, коли загальний коефіцієнт 
народжуваності становив 11,0 %. Він торкнувся 
народження дітей усіх черговостей, крім перших. 
цей сплеск пов’язаний з новими заходами демо-
графічної політики, введеними в дію в 2007 р. А 
саме, збільшенням грошової допомоги матерям, 
які народили двох і більше дітей. Як відомо, у 
березні 2008 р. Уряд підвищив виплату при на-

родженні першої дитини до 12,24 тисяч гривень, 
другої — до 25 тис. грн, третьої й наступних — до 
50 тис. грн. У результаті наступні роки показни-
ки народжуваності трималися на високому рівні, 
наприклад, у 2011 р. коефіцієнт народжуваності 
був 11,0 %, а 2012 р. визначився найкращим по-
казником — 11,4 %.

Починаючи з 2013 р. відновлюється тенденція 
зниження народжуваності. Так, у 2013 коефіцієнт 
народжуваності становив 11,1 %, у 2017 р. він опус-
тився до 9,4 %. Найбільш різке падіння було зафік-
соване в 2018 р., коли коефіцієнт народжуваності 
знизився до 7,9 %. Якщо в 2013 р. в країні налічу-
валося 503,7 тис. новонароджених, то в 2018 р. вже 
335,9 тис., народжуваність скоротилася на 33,3 %. 
Навіть у селах, де народжуваність традиційно вища 
ніж у містах, коефіцієнт народжуваності опустився 
до 9,9 %.

Але останніми роками склалася тенденція 
більш інтенсивного скорочення народжуваності 
на селі. Так, у містах України у 2017 р. народило-
ся 237,9 тис. немовлят, це на 10,6 % менше ніж у 
2015 р., а у селах за цей самий період народжува-
ність скоротилася 13,5 %.

Зміни у рівні народжуваності, що відбу-
ваються в Україні, супроводжуються значною 
трансформацією вікової моделі репродуктивної 
поведінки. Поступовий перехід на нову модель 
народжуваності, де головним є «постаріння» ма-
теринства, зумовив відповідні зміни в народжу-
ваності в різних вікових групах жінок дітородно-
го віку (рис. 6). Так, у 1991 р. основний внесок у 
народжуваність припадав на молодих жінок віком 
від 20 до 24 років (41,5 %), а на другому місці була 
вікова категорія жінок віком від 25 до 29 років, їх-
ній внесок становив 23,8 %. До 2017 р. у ситуація 
кардинально змінюється і основний відсоток на-
роджуваності забезпечують більш зрілі жінки; так 
у жінок у віковій категорії від 25 до 29 років наро-
дилося 32,2 % від усіх новонароджених немовлят. 

Рис. 5. Коефіцієнт народжуваності в Україні, міської та сільської місцевості за вибраними роками  
за період з 1991 по 2018 рр., % (складено автором за даними [1])
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У 2017 р. чисельність немовлят, народжених у ві-
ковій категорії 30–34 роки, склала 25,1 %, коли у 
1991 р. вона була лише 12,2 %. Зміни відбулися і у 
віковій категорії 35 і старше; так на початку періо-
ду жінки в цьому віці забезпечували лише 5,2 %, а 
на сьогодні пізнє материнство стає закономірніс-
тю і становить 13,6 %. Але натомість народження 
дітей в юному віці стає рідкісним явищем, внесок 
молодих дівчат у віці від 15 до 19 років склав лише 
5,1 %, тоді як у 1991 він становив 17,3 %.

Така тенденція є наслідком економічних та 
соціальних проблем. Жінки насамперед хочуть 
самореалізуватися, стати економічно самостій-
ними, створити основу для подальшого життя, 
а потім вже заводити дитину. Тому материнство 
відкладається на пізніші строки, що залишає мен-
ше можливості для народження другої дитини. 
Іншою проблемою виступає фінансова неста-
більність сім’ї. Виховання двох і більше дітей до-
ступно не кожній родині, яка обмежується однією 
дитиною. Про це свідчить показник сумарного 
коефіцієнта народжуваності, або його називають 
коефіцієнт фертильності. це найточніший вимір 
рівня народжуваності, він характеризує середню 
кількість народжень у однієї жінки за все її життя. 
За умов низької смертності для простого заміщен-
ня поколінь сумарний коефіцієнт народжуваності 
має бути не нижчим за 2,15. В Україні у 2017 р. він 
становить лише 1,37, очевидно, що цього недо-
статньо для відтворення населення. Слід зазна-
чити, що у 2013 р. по Україні даний показник був 
1,51. У містах жінки мали у середньому 1,37 ди-
тину, натомість як у сільській місцевості на одну 
жінку припадало 1,83 дитини. У 2017 сумарний 

коефіцієнт народжуваності у місті знизився до 
1,28, а на селі відбулося більш значне скорочення 
даного показника, отже, тепер навіть у сільській 
місцевості одна жінка має лише 1,52 дитину [1].

Оцінюючи певні позитивні зрушення в цари-
ні народжуваності населення України протягом 
2003–2012 рр., можна дійти висновку, що незна-
чне зростання кількості народжених не вказує на 
кардинальний перелом тенденції зниження на-
роджуваності, оскільки не зникли чинники, що 
призвели до падіння рівня дітородної активності. 
До них слід віднести падіння рівня якості життя 
населення, безробіття, низьку оплату праці, низь-
кий рівень та високу вартість послуг сфери охо-
рони здоров’я, відсутність соціального захисту. До 
негативних чинників, які призвели до зниження 
народжуваності, долучилися фактори, пов’язані 
зі збройним конфліктом на Сході України, які 
стали причиною погіршення даного показника 
за останні роки. Названі чинники комплексно 
активно впливають на подальше зниження рівня 
народжуваності.

Різке падіння рівня та якості життя у транс-
формаційний період створили підґрунтя для зрос-
тання захворюваності і смертності та відчутного 
зниження середньої тривалості життя, а погіршен-
ня доступності медичного обслуговування стало 
причиною ще більшого нехтування здоров’ям 
унаслідок соціально-психологічної дезадаптації в 
умовах тривалої соціально-економічної кризи [3]. 
Динаміка показника смертності особливо збіль-
шилися у першій половині 90-х років з розгор-
танням в Україні соціально-економічної кризи, 
яка набула тотального характеру (рис. 7). У 1995 р. 

Рис. 6. Повікові коефіцієнти народжуваності молодих жінок 
у 1991, 2001, 2008, 2012 та 2017 рр., %  

(розраховано автором за даними [1]
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кількість померлих досягла 792,6 тис. осіб, тобто 
збільшилася на 161,8 тис. осіб, або на 20,4 %, по-
рівняно з 1991 р., а коефіцієнт смертності досяг 
15,4 %. Після максимального загострення кризи 
смертність в Україні почала знижуватись. У 1998 р. 
вона зменшилася на 9,2 %, коефіцієнт смертності 
опустився до 14,5 %. Наступними роками знову 
відновлюється тенденція збільшення смертності 
і у 2005 р., коли в Україні померло 782 тис. осіб 
і чисельність померлих збільшилася на 9 %, ко-
ефіцієнт смертності піднявся до 16,6 %, а серед 
мешканців сіл він досяг аж 20,5 %. Починаючи 
з 2011 р., показник смертності дещо зменшився 
до 14,5 %, але все одно не досяг рівня показника 
1991 р., коли рівень смертності дорівнював 12,9 %. 
Наступними роками показник смертності коли-
вався повільними темпами, і у 2017 зупинився на 
позначці 14,5 %. Крім того, слід зазначити, що у 
рейтингу країн світу за рівнем смертності у 2018 р. 
Україна посіла шосте місце з коефіцієнтом смерт-
ності 14,3 %, поступившись лише Латвії (14,5 %), 
Болгарії (14,5 %), Лесото (15,1 %) та Південному 
Судану (19,3 %) [5].

Особливо помітна відмінність рівня смерт-
ності мешканців сіл, де коефіцієнт смертності 
значно перевищує смертність у містах України. 
Так, у 2011 р. рівень смертності міського населен-
ня був 13,1 %, а сільського 17,7 %., у 2017 р. показ-
ник смертності мешканців сільської місцевості 
дорівнював 17,3 %, а міської 13 %.

Найгострішою демографічною проблемою 
сучасної України є висока передчасна смерт-
ність населення молодого віку, особливо чолові-
ків (рис. 8). Рівень смертності жінок нижчий ніж 
чоловіків на всьому віковому профілі. Показники 
смертності чоловіків в Україні в сучасний період у 
2–3 рази вищі, ніж у жінок.

У віковій категорії 15–19 років смертність 
чоловіків була у 2,4 рази більша ніж жінок, серед 
осіб 20–24 роки індекс надсмертності чоловіків 
становив 3,4, у віці 30–34 чоловіча смертність пе-
ревищує жіночу в 3,1 рази. У вікових категоріях 
35–39, 40–44 та 45–49 років надсмертність чоло-
віків становила 2,9. А у віці 50–54 та 55–59 над-
смертність чоловіків була втричі вища ніж жіноча. 
Слід зазначити, що смертність чоловіків на селі 

Рис. 7. Коефіцієнт смертності України, міської та сільської місцевості, за вибраними роками 
за період від 1991 до 2017 рр., % (складено автором за даними [1])

Рис. 8. Повікові коефіцієнти смертності чоловіків і жінок за 2017 р. (складено автором за даними [1])
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вища ніж у містах, так у 2017 р. індекс надсмерт-
ності чоловіків сільської місцевості коливався у 
межах 1,3–1,4 у вікових категоріях чоловіків від 
20 до 59 років.

Найпоширенішою причиною смерті залиша-
ються хвороби системи кровообігу, які у 2017 р. 
стали причиною смерті 67,1 % населення країни, 
13,6 % смертей були спричинені онкологічними 
захворюваннями. Висока надсмертність у моло-
дому віці зумовлена тим, що значне місце відіграє 
екзогенна патологія (табл. 1). Більша частина не-

природної смерті людей у молодому віці від 20 до 
39 років викликана транспортними нещасними 
випадками та самогубством. Хвороби системи 
кровообігу часто стають причиною передчасної 
смерті, від яких у 2017 р. померло 4283 людей у 
віці від 20 до 39 років. Приблизно кожна тринад-
цята смерть детермінована СНІДом, який став 
причиною смерті 1767 осіб у молодому віці.

Основною проблемою для України виступає 
стала тенденція надвисоких показників смерт-
ності населення, особливо серед молоді, ув якій 

Таблиця 1
Смертність за причинами смерті і вибраними віковими групами в Україні, 2017 р., %  

(розраховано автором за даними [1])

Захворювання 20–24 25–29 30–34 35–39 20–39

Туберкульоз органів дихання 0,8 1,7 2,4 2,6 2,2

Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ) 1,3 6,0 7,9 8,8 7,4

Новоутворення 8,5 7,1 7,6 10,4 8,8

Хвороби нервової системи 3,7 3,6 3,0 2,9 3,1

Хвороби системи кровообігу 8,5 14,3 17,9 21,2 18,1

Хвороби органів дихання 1,9 3,7 4,9 4,9 4,4

Хвороби органів травлення 4,0 7,7 11,4 13,4 11,0

Зовнішні причини смерті 63,7 47,5 35,4 26,8 35,9

високий рівень смертності від ендогенних причин 
поєднується з не менш високим рівнем смертнос-
ті від екзогенних патологій, при цьому внесок ек-
зогенних причин доволі істотний. На сьогодні для 
України характерний високий рівень смертності 
від так званих соціально детермінованих захворю-
вань, жертвами яких є, перш за все, особи моло-
дого і середнього віку [4].

Висновки. Демографічний чинник покладено 
в основі забезпечення сталого соціально-еконо-
мічного розвитку держави. Проблеми оптималь-
ного демографічного розвитку необхідно розгля-
дати не лише як пріоритетні інтереси держави, а і 
як результати реалізації її соціально-економічної 
політики. Проведений аналіз сучасної демогра-
фічної ситуації, а також її динаміки за роки не-
залежності свідчить про наявність в Україні гли-
бокої демографічної кризи інертного характеру. 
За таких умов, особливого значення набуває де-
мографічна компонента формування людського 
капіталу країни. Втрата природного підґрунтя 
відтворення населення призведе до серйозних 
соціально-економічних проблем. Для сучасної 
демографічної ситуації в Україні характерно пере-
вищення смертності над народжуваністю і, відпо-
відно відсутність природного приросту.

Основними причинами передчасної надлиш-
кової смертності населення стали руйнації старої 
системи охорони здоров’я населення та неможли-
вості користуватися послугами медичних закла-
дів ринкового типу через неплатоспроможність 
населення; різкому зниженні життєвого рівня 

населення, незбалансованості харчування та по-
ширення шкідливих звичок; а також збільшенні 
стресових ситуацій через соціальну невизначе-
ність статусу й належного соціального захисту 
щодо оплати праці, безробіття, пенсійного забез-
печення та ін.

Основна причина зниження народжуванос-
ті до рівня, який не за безпечує збереження чи-
сельності населення, в сучасних умовах полягає 
в тому, що задоволення потреби в дітях, материн-
стві та батьківстві кон курує з низкою інших по-
треб, тим елементарніших, чим нижчий рівень 
життя. Виявлені причини низької народжуванос-
ті вказують на те, що українське суспільство змо-
же подолати демографічні проблеми лише, коли 
його населення матиме відповідний рівень якості 
життя і отримає відчуття соціально-економічної 
безпеки для реалізації нормальної демовідтворю-
вальної поведінки.

У цьому контексті вкрай необхідним є ство-
рення такого суспільного середовища, інституцій-
не оформлення якого забезпечить надійну еконо-
мічну базу для відтворення населення і створить 
умови для вибору поведінки, орієнтованої на 
зміцнення здоров’я і працездатності. Підґрунтям 
для досягнення конструктивних змін має бути по-
кладено посилення демографічної ефективності 
всіх напрямів соціально-економічної політики.
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УДК 37.014.543 Д. В. Верба, 
І. С. Верховод

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ ВИДАТКИ ТА ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТИ  
ДЛЯ УКРАїНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація. Стаття містить апробацію аналітичних прийомів, призначених для оцінювання внеску бю-
джетних секторів соціальних галузей економіки в динаміку добробуту домогосподарств. Оцінено внесок бю-
джетного сектору освіти у добробут домогосподарств опосередковано: через динаміку попиту на комерційний 
сектор освіти. Вважаючи послуги комерційного і бюджетного секторів освіти щільно пов’язаними в процесі 
задоволення потреб домогосподарств, на прикладі України було досліджено відносини взаємозамінності й вза-
ємодоповнюваності між благами, що постачають бюджетний і комерційний сектори освіти. Для цього було 
досліджено функціональний зв’язок між масштабами ресурсного забезпечення бюджетного сектору галузі і 
попитом на блага (товари і послуги), що постачає її комерційний сектор. Результати моделювання емпірично 
підтвердили здатність обмежувати темпи зростання цін на послуги освітньої галузі, розширення ресурсно-
го забезпечення комерційного сектору і не виявили такої здатності у розширенні ресурсного забезпечення бю-
джетного сектору освіти. Виявлені ознаки того, що розширення ресурсного забезпечення бюджетного сектору 
освіти супроводжується зростанням тиску на ресурсні можливості комерційного сектору: спостерігається 
ефект витіснення, відомий у макроекономіці стосовно державних і приватних інвестицій.

Ключові слова: соціальні галузі, освіта, бюджетні витрати, доступність благ, комерційний сектор, 
бюджетний сектор, масштаби споживання.

Summary. The article contains a test of analytical techniques intended to assess the contribution of budgetary sectors 
of social sectors of the economy to the dynamics of household welfare. The article estimates the contribution of the budget-
ary education sector to the welfare of households indirectly: due to the dynamics of demand for the commercial education 
sector. Considering the services of the commercial and budgetary education sectors are tightly coupled in the process of 
meeting the needs of households, Ukraine has explored the interchangeability and complementarity relationships between 
the goods supplying the budgetary and commercial education sectors. To this end, a functional relationship was explored 
between the size of the sector’s budgetary resources and the demand for goods (goods and services) supplied by its com-
mercial sector. The simulation results have empirically confirmed the ability to limit the pace of price increases for educa-
tional services, expand the resource provision of the commercial sector, and have not shown such ability in expanding the 
resource provision of the budgetary education sector. Signs have been identified that the expansion of resource provision to 
the budgetary education sector is accompanied by an increase in pressure on the resources of the commercial sector: there 
is a crowding-out effect known in the macroeconomics regarding public and private investment.

Keywords: social sectors, education, budget expenditures, goods availability, commercial sector, budget sector, 
consumption.
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ня), так і на комерційній основі. Функціонування 
масштабного неофіційного ринку освітніх послуг 
(репетиторство, приховані «доброчинні» платежі в 
навчальних закладах) ми залишаємо за межами на-
шого дослідження і фокусуємось на складній взає-
модії бюджетних і комерційних механізмів фінансу-
вання, яка, на нашу думку, пояснює значну частину 
можливостей і обмежень, з якими стикається укра-
їнська освіта.

Методологія цієї статті ґрунтується на тому, 
що кінцеві результати функціонування галузей 

Постановка проблеми. У сучасній Україні фінан-
сована державою і безоплатна для домогосподарств 
освіта (загальна середня і професійно-технічна осві-
та, вища освіта за державним замовленням) залиша-
ється вагомим чинником добробуту широких верств 
населення. Водночас активно розвивається комер-
ційна освіта, що іноді конкурує з бюджетним секто-
ром галузі за ресурси, іноді використовує їх спільно. 
Наприклад, державні українські ВНЗ надають по-
слуги як за державним замовленням (безоплатно 
для студентів, одержуючи бюджетне фінансуван-
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(і зокрема бюджетних їх секторів) проявляються 
через характеристики споживання домогоспо-
дарств (динаміка фізичних обсягів споживання, 
відносні ціни благ та їх доступність). Відповід-
но, дослідивши зв’язок між змінами в структурі 
ресурсного забезпечення певної галузі (в цьому 
випадку — зміни пропорцій бюджетного і комер-
ційного фінансування освіти — як факторними 
параметрами) і змінами доступності благ, що по-
стачає освіта для домогосподарств (як залежним 
параметром), ми отримаємо змістовну оцінку 
можливостей поліпшення добробуту населення в 
процесі реформування механізмів ресурсного за-
безпечення галузі.

Для цього в статті вирішується низка завдань. 
Зокрема, ми намагаємось знайти відповіді на такі 
питання, як: 1) Чи існує позитивний зв’язок між 
приростом реальної вартості ресурсів, що отри-
мують постачальники комерційного і бюджетного 
секторів галузі, й фізичними обсягами споживан-
ня створюваних ними благ? 2) Чи супроводжу-
ється розширення масштабів бюджетного фінан-
сування галузі скороченням споживання благ, 
створюваних комерційним сектором? Зниженням 
цін, за якими вони надаються через ринкові меха-
нізми? Та навпаки, чи дозволяє зростання приват-
них видатків на блага освіти скорочувати видатки 
бюджету, не погіршуючи забезпеченість (хоча б 
середній її рівень) домогосподарств відповідними 
благами?

Об’єктом цього дослідження є провідна га-
лузь соціальної сфери України — освіта. Пред-
метом — зв’язок між масштабами ресурсів, одер-
жуваним комерційним і бюджетним секторами 
галузі й масштабами споживання благ, що вони 
надають домогосподарствам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
ближчі до нашого дослідження як за об’єктом, 
так і за проблематикою, публікації присвячені 
оцінюванню суспільного ефекту від державної 
присутності в галузях соціальної сфери (в першу 
чергу — в охороні здоров’я та освіті), що об’єднані 
спільною ідеологією «more value for monies» [1–3].

У цій роботі ґрунтуємось на трьох базових 
принципах таких досліджень, що дозволять іден-
тифікувати розміри тих бюджетних видатків, які 
зумовлені виробництвом певних категорій благ, 
відомості про масштаби споживання яких містить 
українська національна статистика.

По-перше, для вирішення проблеми іденти-
фікації видатків, пов’язаних саме зі створенням 
певної групи благ — прийоми поєднання галузе-
вої, програмної та функціональної класифікації 
бюджетних видатків, що поширено застосовують-
ся в сучасних дослідженнях ефективності держав-
ної економічної діяльності.

По-друге, для формулювання системи по-
казників результативності державної економічної 

діяльності в галузі, виділення груп інструменталь-
них (наприклад, чисельність лікарів на тисячу на-
селення — для оцінки результативності державної 
діяльності в галузі охорони здоров’я, зарплата 
вчителів та її відношення до середньої в економі-
ці — для оцінки результатів державних видатків на 
освіту) і кінцевих (самоцінних) показників (серед-
ня очікувана тривалість життя та рівень смертнос-
ті від захворювань певної нозології — для оцінки 
ефекту в галузі охорони здоров’я, та оцінки рівня 
знань випускників навчальних закладів — для ви-
значення ефекту державних освітніх програм, як 
наприклад, в працях [2; 4].

Для трактування застосовуваних нами кіль-
кісних показників важливо, що вони безпосеред-
ньо пов’язані з добробутом споживачів освітніх 
послуг: фізичні обсяги споживання благ, створю-
ваних освітою; їх відносні ціни; доступність (як 
співвідношення динаміки доходів і цін). Слабким 
місцем застосовуваних нами індикаторів є те, що 
вони не здатні безпосередньо враховувати якість 
освітніх послуг та економічний виграш спожива-
чів від їх отримання. Проте динаміка відносних 
цін (співвідношення зміни цін на продукти певної 
галузі із середнім рівнем споживчих цін) певною 
мірою відображає зміну якості продуктів галузі. 
Зокрема, фундаментальні положення досліджень 
споживацької поведінки передбачають, що якщо 
зростання цін супроводжується збільшенням 
частки видатків на відповідне благо в споживчому 
бюджеті, то це виражає більш високу цінність гру-
пи благ для споживачів [5–7].

Також не враховуватиме економічний виграш 
споживачів освітніх послуг через диференціацію 
доходів працівників з однаковим освітнім рівнем. 
Ми тлумачимо добробут лише в контексті поточ-
них вигод: можливості споживати блага, бажані 
для споживачів, виходячи з їх уподобань та на-
явного бюджетного обмеження, проте не врахо-
вуємо можливості розширення споживання всіх 
благ у майбутньому, що відрізняє наш підхід від 
чисельних робіт у галузі людського капіталу [8; 9].

Нарешті, по-третє, зіставлення розмірів до-
сягнутих цільових показників державної еконо-
мічної діяльності по різних галузях, чи в різних 
економічних системах, трактується як основа 
оцінки якості інститутів (державної політики, 
процедур діяльності бюрократії, відповіднос-
ті стимулів і мотивів, створених для чиновників 
цілям і завданням суспільства тощо). Для цього, 
може визначатись функціональна залежність між 
показниками обсягів задіяних державою для реа-
лізації галузевих програм ресурсів і досягнутими 
цільовими показниками [9–11]. Випадки, що ста-
ють «аутлайєрами» (щодо окремих осередків ви-
користання ресурсів в межах програм з аналогіч-
ними цільовими показниками), розглядаються як 
такі, що зумовлені відхиленнями від поширеної 
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«трендової» якості інститутів, регламентуючих ви-
користання ресурсного потенціалу програми. Гір-
ші цільові показники, ніж передбачені трендом за 
фактичного рівня витрат, свідчать про наявність 
резервів підвищення ефективності завдяки інсти-
туціональним реформам. Кращі — про наявність 
вищої якості інститутів, ніж та, що стала основою 
визначення тренду. Відповідно, поширення такої 
якості інститутів на більші обсяги застосовуваних 
ресурсів слугуватиме фактором зростання серед-
ньої ефективності.

Мета статті — оцінити внесок бюджетного і 
комерційного секторів освіти у поліпшення за-
безпечення домогосподарств.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження 
функціонального зв’язку між масштабами ресурс-
ного забезпечення бюджетного і комерційного 
секторів освіти й обсягами ми сформулювали два 
масиви показників.

Перший — показники обсягів ресурсного за-
безпечення бюджетного і комерційного секторів 
освіти в Україні.

Ресурси комерційного сектору освіти в Укра-
їні формуються, переважно, витратами домогос-
подарств, оскільки участь бізнесу в фінансуванні 
інвестицій у людський капітал мінімальна, а ви-
трати бюджетного сектору на освіту, навіть якщо 
їх одержують комерційні установи, розглядаємо 
як елементи фінансування бюджетного сектору. 
Останнє зумовлено тим, що переважну частку 
бюджетних витрат на освіту одержують саме уста-
нови, для яких провідну роль у ресурсному забез-
печенні відіграють видатки бюджетів, а не кошти 
споживачів їхніх послуг.

Відповідно, для визначення номінального 
розміру витрат домогосподарств на придбання 
благ, що постачаються комерційним сектором 
освіти були використані дані про середні витра-
ти в розрахунку на домогосподарство та кількість 
домогосподарств в Україні [12] (витрати і ресурси 
домогосподарств в Україні). Надалі отриманий 
добуток був переведений до річної розмірності та 
виражений у мільйонах гривень. ця сума є визна-
чальним джерелом ресурсів комерційного сектору 
освіти України.

Ресурси бюджетного сектору формуються 
витратами зведеного бюджету. Оскільки значна 
частина бюджетних видатків на освіту формує 
додану вартість не самих цих галузей, а галузей 
постачальників ресурсів для їх діяльності, то ми 
скористались не галузевою, а функціональною 
класифікацією видатків бюджету.

Таким чином, під «ресурсним забезпеченням 
бюджетного сектору галузі, що постачає певну 
категорію благ» розуміємо видатки зведеного бю-
джету України, що відповідають трьом умовам. 
По-перше, вони здійснюються в межах економіч-
ної діяльності урядових структур, а не в межах ви-

конання загальнодержавних функцій. По-друге, 
сфера їх використання локалізована сукупністю 
етапів створення певної категорії благ, а не ство-
ренням доданої вартості певної галузі. Напри-
клад, витрати на оплату комунальних послуг дер-
жавних освітніх закладів не належать до доданої 
вартості освіти, проте враховуються нами як ви-
трати на ресурсне забезпечення створення пропо-
нованих державою освітніх послуг. По-третє, ми 
маємо враховувати всі форми державної участі в 
розширенні пропозиції певної категорії благ: ви-
датки на державне виробництво, державні заку-
півлі, субсидування кінцевих споживачів (якщо 
механізм здійснення не передбачає врахування 
субсидій у складі індивідуальних споживчих ви-
датків домогосподарств), надання прямих субси-
дій виробникам тощо.

Відповідно, для оцінювання номінальних 
обсягів ресурсного забезпечення бюджетних сек-
торів великих галузей соціальної сфери Украї-
ни були використані розміри видатків зведеного 
бюджету в річній розмірності за функціональною 
класифікацією (Розділ 0900 «ОСВІТА») [13].

Для переведення номінальних розмірів ре-
сурсного забезпечення обох секторів освіти в ре-
альні показники використано дефлятор ВВП. це 
зумовлено тим, що ресурсне забезпечення ство-
рення благ, що постачаються галуззю «освіта», 
купується у виробників, належних до різних галу-
зей. У подальших дослідженнях у разі виникнен-
ня потреби в уточненні тягаря інфляції, що несе 
окрема економічна галузь, звернемось до коефі-
цієнтів Леонтьєва, щоб визначити галузі, які ви-
ступають основними постачальниками ресурсів 
освіти й врахуємо індекси цін на продукцію цих 
галузей відповідно до їх питомої ваги в зовнішніх 
закупках освіти. Проте враховуючи традиційно 
високу питому вагу видатків на оплату праці в 
складі витрат освітніх закладів, можемо вважати, 
що провідний вплив на зростання вартості ресур-
сів галузі має динаміка заробітної плати її праців-
ників. Поки отримуємо прийнятну точність роз-
рахунків, використовуючи дефлятори ВВП.

На ґрунті отриманих показників розраховані 
базисні (2005 р. = 100 %) індекси фізичних обсягів 
ресурсного забезпечення бюджетного і комерцій-
ного секторів освіти.

Другий масив показників — провідна харак-
теристика забезпеченості домогосподарств бла-
гами, що постачає комерційний сектор освіти 
в Україні — реальні (виражені в цінах базового 
року) обсяги витрат домогосподарств на опла-
ту благ, що постачаються комерційним сектором 
освіти (по роках ретроспективного періоду). Для 
переведення номінальних показників у реаль-
ні використані галузеві індекси цін за відповідні 
роки. На підставі цих значень розраховані базові 
(2005 р. = 100 %) індекси зростання фізичних об-
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сягів споживання благ, що постачаються комер-
ційним сектором освіти.

Така база даних дозволила оцінити параметри 
функції, що відбиває залежність темпів зростан-
ня фізичних обсягів споживання благ, що поста-
чає комерційний сектор освіти від двох факторів: 
темпів зростання реальних ресурсів комерційно-
го (Х1) і бюджетного (Х2) секторів цієї галузі. За 
логікою побудови вона аналогічна моделі Вор-
кінга, але не передбачає логарифмичної форми 
представлення значень факторних змінних, бо і 
пояснювальні, і залежні змінні виражені в тем-
пах зростання, що значно підвищує імовірність 
гіпотези про лінійний характер зв’язку та сталість 
абсолютних значень приростів у часі.

Модель Воркінга [14] активно застосовува-
лась для пояснення залежності змін у структурі 
споживання від доходів домогосподарств, до того 
як була розвинута в роботах Тейла, який інкор-
порував до моделі терм для відображення впливу 
відносних цін [15]. Ми звернулись до первинної 
форми моделі Воркінга, бо додаємо до неї чин-
ник, характер зв’язку якого з масштабами спо-
живання аналогічний характеру впливу загальних 
доходів домогосподарств.

У нашій моделі залежна змінна (Y
1
) — ба-

зисні темпи зростання фізичних обсягів спо-
живання благ, що комерційний сектор освіти 
постачає українським домогосподарствам; по-
яснювальна змінна (Х

1
) — базисні темпи зрос-

тання реальних масштабів ресурсного забез-
печення комерційного сектору галузі «освіта»; 
(Х

2
) — базисні темпи зростання реальних масш-

табів ресурсного забезпечення бюджетного сек-
тору галузі «освіта».

Математична специфікація функції має ви-
гляд:

 Y
1
 = а

0
 + а

1
*X

1
 + a

2
*X

2 
,  (1)

де а
0
 — вільний член функції, відбиває автоном-

ний, незалежний від включених у модель факто-
рів темп зростання фізичних обсягів споживання 
благ, що постачає галузь «освіта»; а

1
 — коефіцієнт 

біля змінної «базисні темпи зростання реальних 
масштабів ресурсного забезпечення комерційно-
го сектору галузі «освіта» — відображає граничну 
зміну темпів зростання фізичних обсягів спожи-
вання внаслідок зміни темпів зростання реальних 
ресурсів комерційного сектору; а

2
 — коефіцієнт 

біля змінної «базисні темпи зростання реальних 
масштабів ресурсного забезпечення бюджетно-
го сектору галузі «освіта» — відображає граничну 
зміну темпів зростання фізичних обсягів спожи-
вання внаслідок зміни темпів зростання реальних 
ресурсів бюджетного сектору.

В основі трактування результатів оцінюван-
ня параметрів моделі такі принципи. По-перше, 
в разі існування відносин взаємозаміщення між 

благами, що постачають комерційний і бюджет-
ний сектор галузі, коефіцієнт біля другої поясню-
вальної змінної має бути від’ємним. Відповідно, 
що більшою буде еластичність реакції залежної 
змінної на зміну другої пояснювальної — то біль-
ший потенціал бюджетного сектору виступатиме 
замінником благ, що постачає комерційний сек-
тор.

Якщо ж між благами, що постачають ко-
мерційний і бюджетний сектори освіти існують 
відношення взаємодоповнення, то коефіцієнти 
біля обох пояснювальних змінних мають бути 
позитивними за знаком. При цьому співвідно-
шення коефіцієнтів еластичності відображатиме 
порівняльну характеристику ефективності вико-
ристання ресурсів у двох секторах галузі: що ви-
щий коефіцієнт еластичності залежної змінної від 
пояснювальної, то, за інших рівних умов, вища 
ефективність використання ресурсів щодо наро-
щення обсягів споживання благ, що постачає від-
повідний сектор галузі.

Частинні коефіцієнти еластичності в моделі 
розраховуються за формулою:

 
i i

i
a x

E
Y

⋅
= ,  (2)

де a
i
 — оцінка параметру моделі; x

i
 — середнє зна-

чення пояснювальної змінної за ретроспективний 
період; Y — середнє значення залежної змінної за 
ретроспективний період.

Оскільки і залежна і пояснювальні змінні ви-
ражені в темпах зростання, то форма розрахунку 
середнього значення — середня геометрична.

Динаміку двох масивів досліджуваних по-
казників (характеристик масштабів ресурсного 
забезпечення комерційного і бюджетного сек-
торів освіти та забезпеченості домогосподарств 
благами, що постачає комерційний сектор освіти) 
протягом ретроспективного періоду (2005–2017) 
зображено на рис. 1.

Обсяги ресурсного забезпечення обох сек-
торів освіти суттєво скоротились за ретроспек-
тивний період. Через бюджетні механізми фінан-
сування галузь у 2017 р. одержувала лише 77,6 % 
реального обсягу ресурсів, що надходили в 2005 р. 
А скорочення фінансування через комерційні ме-
ханізми перевищило 40 % (у 2017 р. реальні масш-
таби комерційного фінансування становили лише 
58,0 % рівня 2005 р.).

У результаті цих тенденцій частка бюджетно-
го фінансування освіти зросла з 90,4 % у 2005 р. до 
92,6 % у 2017 р., що свідчить про посилення ва-
гомості бюджетних механізмів фінансування для 
української освіти протягом ретроспективного 
періоду.

При цьому реальні масштаби споживання 
благ, створюваних комерційним сектором освіти, 
стабільно демонстрували вищі темпи зростання 
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(менші темпи скорочення) порівняно з показ-
никами динаміки ресурсного забезпечення ко-
мерційного сектору освіти і за 2017 р. становили 
102,5 % обсягів 2005 р.

Наведене свідчить, що комерційний сектор 
освіти перебуває під тиском через відставання 
темпів зростання цін на його послуги від темпів 
інфляції в економіці. це значить, що установи 
сектору позбавлені можливості перекласти тягар 
подорожчання ресурсів на споживачів своїх по-
слуг через підвищення їх ціни. Відповідно, можна 
стверджувати, що в комерційному секторі освіти 
інтенсивність використання ресурсного забезпе-
чення зростала протягом ретроспективного пері-
оду: реальні темпи зростання обсягів споживання 
благ, створюваних сектором галузі, були вищими 
за реальні темпи зростання (скорочення) обсягів 
ресурсів, що вона отримувала.

Результати моделювання наведені в табл. 1.
Пояснювальна здатність моделі порівняно 

висока (близько 67 % варіації залежної змінної 
пояснюється варіацією факторних, згідно з роз-
міром коефіцієнта детермінації). Розмір крите-
рію Фішера дозволяє визнати модель значущою 
(отримана оцінка коефіцієнта детермінації не ви-
падкова і близько 70 % варіації залежного параме-
тра пояснюється варіацією факторних).

ця модель (табл. 1) має формалізувати зв’язок 
між ресурсним забезпеченням двох секторів га-
лузі й масштабами споживання її продукції. Від-
повідно, частинні коефіцієнти еластичності для 
кожної факторної змінної та знаки таких коефі-
цієнтів мають емпірично обґрунтувати відповідь 

на перші базові питання нашого дослідження: 
як пов’язані зміни ресурсного забезпечення двох 
секторів освіти з масштабами споживання благ, 
що постачаються галуззю? Чи спостерігається по-
мітний вплив розширення чи звуження бюджет-
ного фінансування охорони здоров’я на обсяги 
благ, надаваних галуззю, що купуються в комер-
ційного сектору галузі?

Показово, що обидва коефіцієнти мають до-
датний знак, тобто за наявною базою даних, між 
благами, що постачають комерційний і бюджет-
ний сектори освіти, наявні відносини взаємо-
доповнення, а не взаємозаміщення. Такі оцінки 
параметрів моделі можуть свідчити, що за явного 
переважання бюджетної освіти (частка бюджет-
ного фінансування в загальних обсягах ресурсів 
галузі не опускалась нижче 90 % протягом ретро-
спективного періоду) комерційна освіта має до-

Рис. 1. Динаміка реальних масштабів ресурсного забезпечення бюджетного і комерційного 
секторів освіти і характеристик споживання благ, що постачає комерційний сектор  

цієї галузі (авторська розробка)

Таблиця 1
Результати моделювання для обсягів ресурсного 

забезпечення бюджетного і комерційного секторів 
освіти — як пояснювальних змінних та фізичних 

обсягів споживання — як залежної

Parameters
Parameter’s 

estimate
t-statistic

a
0 60,918 3,623

a
1 0,426 2,073

a
2 0,099 0,313

R2 0,670

F 10,15 (більше нормативного  
за p = 0,05)
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сить стабільний попит: існують послуги та спо-
живачі, щодо яких можливості бюджетної освіти 
замістити послуги комерційної досить обмежені. 
При цьому і здатність комерційної освіти замісти-
ти переважну частку благ, створюваних на засадах 
бюджетного фінансування.

Великі, відносно значень параметрів, їхні 
стандартні похибки не дозволяють вважати отри-
мані оцінки надійними (про це свідчать замалі 
розміри t-статистики). Проте можемо вважати ве-
лику відмінність між коефіцієнтами еластичності 
обсягів споживання до ресурсного забезпечення 
бюджетного і комерційного секторів не випадко-
вою. еластичність фізичних обсягів споживання 
благ, що постачаються комерційним сектором 
галузі «освіта» до ресурсів комерційного сектору, 
дорівнює 0,33, тобто приріст реальних ресурсних 
можливостей комерційного сектору на 1 % зу-
мовлює розширення споживання його продукції 
більш ніж на 0,33 %. Стосовно ресурсів бюджет-
ного сектору еластичність дорівнює 0,08, тобто 
розширення ресурсів бюджетного сектору на 1 % 
зумовлює майже вчетверо менше скорочення 
споживання продукції комерційного сектору: до-
датковий відсоток ресурсів бюджетного сектору 
зменшує споживання продукції комерційного 
сектору на 0,08 %.

Значно вища еластичність залежного параме-
тра від першої змінної навряд чи може трактува-
тись як ознака вищої ефективності використання 
ресурсів у комерційному секторі галузі. Динаміка 
ресурсного забезпечення комерційного сектору 
впливає на залежну змінну безпосередньо (від-
мінність між ними детермінована лише відставан-
ням галузевого індексу цін від дефлятора ВВП), 
а ресурсне забезпечення бюджетного сектору— 
опосередковано, лише створюючи більш чи менш 
прийнятну альтернативу споживанню продукції 
комерційного сектору.

Тому не можна трактувати цю оцінку в кон-
тексті суспільного ефекту, що може бути отри-
мано внаслідок переміщення ресурсів між ко-
мерційним і бюджетним секторами галузі. Крім 
того, важливо врахувати, що провідна тенденція 
ретроспективного періоду— скорочення масшта-
бів ресурсного забезпечення галузі як за рахунок 
видатків споживачів, так і за рахунок бюджетного 
фінансування. Відповідно, зв’язок, що форма-
лізується в моделі, виражає швидше специфічну 
форму адаптації до негативних змін, ніж прояв 
розширення можливостей вибору споживачів. 
Розраховані коефіцієнти еластичності в жодно-
му разі не мають трактуватись як ознака можли-
вості одержання приросту суспільного ефекту від 
ресурсів, виділених галузі, шляхом їх перероз-
поділу від бюджетного фінансування на користь 
комерційного. Тим більше, що будь-які рішення 
щодо такого перерозподілу неможливі без враху-

вання соціальних та морально-етичних аспектів. 
Закороткий ретроспективний період та вагомість 
багатьох факторів, що не були враховані в моделі, 
не дозволяють трактувати отримані кількісні зна-
чення еластичності як надійні для прогнозування 
наслідків руху ресурсів між бюджетним та комер-
ційним секторами галузі.

Фактична структура споживчих видатків 
українських домогосподарств свідчить про їх пе-
ребування на тому етапі еволюції доходів і струк-
тури споживання, що розвинуті країни пройшли 
ще на початку ХХ ст. Відома фундаментальна за-
лежність між зростанням доходів (споживчих ви-
трат) і диверсифікацією структури таких видатків, 
що забезпечується, переважно, подоланням до-
мінування витрат на харчування [16]. Саме в кон-
тексті цієї тенденції й встановлюється щільний 
зв’язок між зростанням доходів і розширенням 
споживання послуг загалом і послуг освіти зо-
крема. В багатьох роботах, присвячених динамці 
структури споживчих видатків, витрати на освіту 
класифікувались як блага розкоші, тобто масш-
таби їх споживання зростали швидше, ніж збіль-
шувались реальні доходи [6]. Проте стосовно 
України ця універсальна закономірність має дуже 
специфічний характер прояву. Оскільки реальні 
розміри споживчих видатків не зростають, а ско-
рочуються протягом достатньо тривалого періоду, 
розширення споживання благ, що постачаються 
комерційним сектором освіти, відбувається не 
зав дяки, а всупереч динаміці доходів, як вимуше-
на форма адаптації до згортання бюджетного фі-
нансування державного сектору галузі.

Ураховуючи, що доступність послуг комер-
ційного сектору освіти зростає (див. графік на 
рис. 1) можна стверджувати, що галузь вимушена 
обмежувати зростання цін на свої послуги нижче 
рівня інфляції, що не лише обмежує можливос-
ті її розвитку, а створює загрози для збереження 
досягнутого рівня якості освітніх послуг. Явище 
розмивання стандартів якості продуктів галузі 
є вкрай небезпечним для суспільства і, на жаль, 
поширене в Україні стосовно галузей соціальної 
сфери, як форма адаптації до критичної нестачі 
ресурсів. Власне, уточнення форм прояву та сус-
пільних наслідків тривалої деградації соціальної 
сфери, що спостерігається в Україні, стане пред-
метом наших подальших досліджень.

Висновки. Отримані результати ілюструють 
такі характеристики зв’язку між коливаннями 
масштабів ресурсного забезпечення освіти і по-
казниками споживання благ, що постачаються 
галуззю.

Масштаби ресурсного забезпечення, отриму-
ваного галуззю як через бюджетне фінансування, 
так і через видатки домогосподарств, скорочу-
вались протягом ретроспективного періоду, при 
цьому швидшими темпами скорочувались ресур-
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си комерційного сектору освіти (його частка в 
загальних ресурсах галузі скоротилась з 9,6 % до 
7,4 %). Згортання масштабів сектору комерцій-
ної освіти на тлі хронічного недофінансування 
бюджетної є вкрай несприятливою тенденцією. 
По-перше, воно свідчить про негативну дина-
міку купівельної спроможності українських до-
могосподарств. По-друге, про відсутність (не-
ефективність) механізмів фінансування освіти із 
залученням кредитних ресурсів та коштів бізнесу. 
По-третє, про зменшення стимулів для розвитку 
якості бюджетної освіти через послаблення кон-
курентного тиску потенційного блага замінника.

Ми не отримали емпіричного підтверджен-
ня здатності бюджетних витрат заміщати спожи-
вання благ, створюваних комерційним сектором 
освіти в Україні. Обидва сектори освіти вимушені 
функціонувати в режимі дефіциту ресурсів і не-
сприятливої динаміки ресурсного забезпечення, 
що створює загрози розмивання якості освітніх 
послуг і підриває фундаментальні основи комер-
ційного фінансування освіти: зв’язок «витати на 
освіту — зростання доходів».

Обидва сектори освіти явно потерпають від 
нестачі ресурсів — украй обмежені можливості 
бюджетів як домогосподарств, так і держави на-
стільки обмежують вибір споживачів, що отрима-
ні нами результати коректніше трактувати як фор-
ми адаптації до негативної динаміки бюджетних 
обмежень, а не як прояв раціонального вибору 
споживача. Саме в такому контексті ми трактує-
мо і відсутність ознак ставлення домогосподарств 
до благ, що постачаються комерційним сектором 
освіти як до благ розкоші— протягом ретроспек-
тивного періоду питома вага видатків на освіту 
в складі доходів домогосподарств скорочується. 
це вираження вкрай низьких економічних мож-
ливостей, а не споживчих уподобань українських 
домогосподарств, які вимушені витрачати близь-
ко половини своїх індивідуальних споживчих ви-
трат на задоволення першочергових потреб, таких 
як їжа та комунальні послуги.
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СТАТИСТИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННОСТІ ПРАЦІ  
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація. У статті досліджено статистичні методи вимірювання сезонних коливань показників вико-
ристання трудових ресурсів у сільському господарстві. Розраховані індекси сезонності та побудовані сезонні 
хвилі середньооблікової кількості штатних працівників, відпрацьованого робочого часу штатних працівни-
ків, середньої заробітної плати у сільському господарстві. Визначені шляхи зменшення сезонних коливань у 
сільському господарстві.
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ське господарство.

Summary. The article examines the methods of seasonal fluctuations in the use of labor resources in agriculture. 
The author calculated seasonal indices and built seasonal waves of the average number of full-time employees, the 
working hours of regular employees, and the average wage in agriculture. Directions for reducing seasonal fluctuations 
in agriculture are proposed.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах іс-
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Варто зазначити, що зайнятість у сільсько-
му господарстві завжди мала свої особливості, 
зумовлені передусім сезонністю виробництва 
та незбігом робочого періоду та періоду вироб-
ництва. Останнім часом проблема сезонності в 
сільському господарстві набуває дедалі більших 
масштабів. Керівники сільськогосподарських 
підприємств зацікавленні в отриманні швидкого 
та максимального прибутку, який можна одержа-
ти за рахунок, насамперед, рослинницьких галу-
зей. Як зауважив професор О. М. Могильний у 
своїй доповіді на засіданні круглого столу «Су-
часні проблеми ринку праці і зайнятості в кон-
тексті політики швидкого економічного зрос-
тання»: «За останні 28 років у структурі валової 
продукції сільськогосподарських підприємств 
відбулися небажані зміни: частка рослинництва 
(у постійних цінах 2010 р.) зросла на 18,7 % (з 
59,3 % у 1990 р. до 78 % у 2016 р.), а тваринни-
цтва — зменшилась на таку саму величину, або 
удвічі (з 40,7 % у 1990 р. до 22 % у 2016 р.). Відпо-
відно в рази було скорочено обсяг виробництва 
тваринницької продукції, ліквідовані тисячі ро-
бочих місць у галузі, де рівномірна постійна за-
йнятість працівників забезпечувалась упродовж 
усього календарного року. Тобто сезонність, 
як найбільш гостра проблема сільського ринку 
праці, була не такою відчутною для доходів сіль-
ських домогосподарств» [1, с. 10–11].

До того ж сезонність негативно позначаєть-
ся на розвитку економіки, спричиняє нерівно-
мірність використання протягом виробничого 
року основних фондів, трудових ресурсів, про-
дуктивності праці, збільшення втрат, підвищення 
собівартості продукції. З огляду на це, подолан-
ня сезонності — важливий резерв поліпшення 
використання матеріальних і трудових ресурсів, 
збільшення виробництва матеріальних благ, по-
ліпшення забезпеченості населення товарами 
масового споживання. Зниження сезонності є 
одним із найважливіших завдань удосконалення 
організації господарського управління в галузях 
сільського господарства, що зазнають сезонного 
впливу [2, с. 418].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у вивчення особливостей зайнятості 
населення в сільському господарстві зробили такі 
вчені, як: Н. Василенька, Т. Павлюк, О. Могиль-
ний та ін. Дослідженню сезонних коливань у сіль-
ському господарстві присвячено багато праць. 
Так, К. Д. Семенова оцінює сезонні коливання 
показників діяльності сільськогосподарського 
підприємства [3], Л. Зомчак та Г. Умриш дослі-
джують проблему сезонності у виробництві м’яса 
та яєць [4], В. С. Міщенко розглядає проблему се-
зонності виробництва та збуту молока [5].

Проте немає розрахунків щодо сезонності 
використання трудових ресурсів у сільському гос-

подарстві, тому саме це визначає актуальність об-
раної теми.

Мета статті — проаналізувати сезонність ви-
користання трудових ресурсів у сільському госпо-
дарстві на основі статистичних методів та визна-
чити напрями зниження сезонності сільського 
виробництва для того, щоб забезпечити макси-
мальне збереження трудового потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування аграрного ринку праці є нагальною 
потребою сільськогосподарських підприємств. 
Він дозволить забезпечити підприємства кадрами 
масових професій, особливо для комплектування 
кваліфікованої сезонної робочої сили. Треба за-
уважити, що регіональні ринки праці переважно 
сегментовані тільки на міське населення, без ви-
ділення аграрного ринку праці.

Утім сезонність використання трудових ре-
сурсів у сільському господарстві може проявляти-
ся в якості тільки сезонного використання робо-
чої сили та у вигляді переважного використання 
окремих груп робітників в сезонний період.

Специфічною особливістю сільського госпо-
дарства як виду економічної діяльності є значна 
тривалість природних процесів, що зазвичай не 
збігається з часом виробництва.

Як зазначає Н. Василенька, розрив між пе-
ріодом виробництва і робочим періодом значно 
більший у рослинництві і дещо менший у тварин-
ництві. Тому рівень використання працівників 
істотно залежить від виробничого напряму гос-
подарства [6]. Використання елементів процесу 
праці пов’язано з робочим періодом, тому для 
тваринництва характерно постійне споживання 
засобів виробництва і праці. В рослинництві при-
пинення процесу праці супроводжується виклю-
ченням з них матеріальних і трудових ресурсів і, 
отже, сезонним їх використанням.

Крім того, виникають додаткові труднощі, 
пов’язані з проблемою сезонності праці. Якщо 
в минулому сезонний обсяг робіт виконувався 
наявним у господарствах надлишком робочої 
сили, то зараз такий ресурс практично вичерпа-
но. В результаті підвищення рівня інтенсивнос-
ті сільськогосподарського виробництва, зни-
ження приросту трудових ресурсів, інтенсивної 
міграції сільського населення проблема сезон-
ності праці перетворилася з проблеми сезонно-
го використання трудових ресурсів у проблему 
комплектування сезонної робочої сили. Об-
межені можливості зниження сезонності праці 
в господарствах нині ставлять цю проблему на 
особливе місце.

Не можна й прогнозувати зниження сезонності 
використання трудових ресурсів в аграрному сек-
торі, оскільки чинники, що лежать в основі нерів-
номірного споживання живої праці протягом року, 
зберігаються. В окремих господарствах сезонність 
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може зрости, в інших — знизитися, але загалом рі-
вень сезонності праці є доволі стабільним.

Розглянемо динаміку показників викорис-
тання трудових ресурсів та визначимо індекси се-
зонності.

Показники динаміки кількості та частки се-
редньооблікової кількості штатних працівників, 

зайнятих у сільському господарстві за період 
2017–2019 рр. мають виражений сезонний харак-
тер, що видно з гістограм на рис. 1–2.

За даними Державної служби статистики Укра-
їни, у 2017 р. середньооблікова кількість штатних 
працівників коливалась від 354,2 у лютому до 438,3 
тис. осіб у липні, збільшення у сезон становить 7,3 

Рис. 1. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників у сільському господарстві за 2017–
2019 рр., тис. осіб (побудовано за даними Державної служби статистики [7])

Рис. 2. Частка середньооблікової кількості штатних працівників у сільському господарстві у загальній 
чисельності за 2017–2019 рр., % (розраховано та побудовано автором за даними Державної служби 

статистики України [7])
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тис. осіб. У 2019 р. порівняно з 2017 р. відбуваєть-
ся зниження середньооблікової кількості штатних 
працівників, але сезонна хвиля зберігається, міні-
мальне значення припадає на лютий — 346,9 тис. 
осіб, а максимальне 409,3 тис. осіб у липні.

Частка зайнятих у сільському господарстві 
неухильно знижується щороку, так у 2017 р. част-
ка коливалась від 4,6 % у лютому до 5,7 % у липні, 
серпні, вересні, а у 2019 р. частка зайнятих була 
вже в межах від 4,6 % до 5,5 %.

За даними Держкомстату, спостерігаємо 
збільшення кількості відпрацьованих годин штат-
ними працівниками сільськогосподарських під-
приємств упродовж останніх трьох років, при 
зменшенні кількості штатних працівників. це 
свідчить про підвищення продуктивності праці у 
сільському господарстві.

Дані рис. 3–4 підтверджують сезонність праці 
в сільському господарстві. Максимальне значення 
відпрацьованих годин упродовж трьох років припа-

Рис. 3. Відпрацьований робочий час штатних працівників у сільському господарстві, год  
(побудовано за даними Державної служби статистики України [8])

Рис. 4. Середня заробітна плата в сільському господарстві, грн  
(побудовано за даними Державної служби статистики України [9])
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дає на липень (2017 р. — 159 год., 2018 р. — 162 год., 
2019 р. — 170 год.), мінімальне на січень (2017 р. — 
122 год., 2018 р. — 132 год., 2019 р. — 132 год.).

Наразі статистичні методи дозволяють ви-
вчати сезонні коливання кількісно. Для цього 
розраховують індекси сезонності — як відношен-
ня середньомісячного рівня за декілька років до 
загального середнього рівня.

Вихідною інформацією слугують щомісяч-
ні показники використання трудових ресурсів у 
сільському господарстві, а саме: середньооблікова 
кількість штатних працівників, відпрацьований 
робочий час штатних працівників, середня заро-
бітна плата в сільському господарстві (табл. 1).

Сезонні хвилі вищезазначених показників 
зображені на діаграмі рис. 5.

Таблиця 1
Розрахунок індексів сезонності показників використання трудових ресурсів сільського господарства за 2017–2019 рр. 

(розраховано автором за даними Державної служби статистики України [7, 8, 9])

Місяць

Середні значення за період 2017–2019 рр. Індекси сезонності, %

Середньооблі-
кова кількість 

штатних праців-
ників, тис. осіб

Відпрацьова-
ний робочий час 
штатних праців-

ників, год.

Середня 
заробітна 

плата, грн.

Середньооблі-
кова кількість 

штатних праців-
ників

Відпрацьований 
робочий час штат-

них працівників

Середня 
заробітна 

плата

Січень 351,0 128,7 6010,8 88,8 85,7 86,0

Лютий 349,3 136,7 5802,7 88,4 91,0 83,0

Березень 364,4 152,0 6283,3 92,2 101,2 89,9

Квітень 396,0 150,0 7324,7 100,2 99,9 104,8

Травень 410,4 153,7 7290,7 103,9 102,3 104,3

Червень 416,7 145,3 7110,7 105,5 96,8 101,7

Липень 422,8 163,7 7909,0 107,0 109,0 113,1

Серпень 421,7 158,3 7302,7 106,7 105,4 104,4

Вересень 421,5 157,3 7808,2 106,7 104,7 111,7

Жовтень 424,4 161,0 7105,5 107,4 107,2 101,6

Листопад 400,1 157,5 6864,5 101,3 104,9 98,2

Грудень 363,9 138,0 7127,6 92,1 91,9 101,9

Усереднене 
значення

395,1 150,2 6992,0 х х х

Рис. 5. Сезонні хвилі середньооблікової кількості штатних працівників, середньої заробітної плати  
та відпрацьованого робочого часу штатних працівників за 2017–2019 рр. (побудовано за даними табл. 1)
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Розрахунки табл. 1 та сезонні хвилі на рис.  4 
свідчать про те, що найбільші значення індекси 
сезонності набувають у липні — жовтні. У січні — 
лютому індекси сезонності мають найменші зна-
чення.

Висновки. Загальновідомо, що сезонність має 
значний вплив на використання ресурсного по-
тенціалу, організацію виробничого процесу і за-
галом на результативність діяльності підприємств 
сільського господарства.

Отже, у зв’язку з сезонністю сільського гос-
подарства виникає необхідність формування ро-
бочої сили з різною тривалістю її функціонуван-
ня у виробництві. Для сільського господарства 
потрібна, з одного боку, постійна робоча сила 
для цілорічного виконання певного обсягу робіт. 
З іншого боку, для виконання в сезонний період 
різних сільськогосподарських робіт з’являється 
потреба мати сезонну робочу силу.

Наразі використання в сільському госпо-
дарстві сезонної робочої сили зумовлено не тіль-
ки рівнем сезонності праці, а й забезпеченістю 
господарств постійною робочою силою, рівнем 
її використання. Однак зниження сезонної ро-
бочої сили не повинно бути самоціллю, це може 
призвести до розтягування термінів виконання 
сільськогосподарських робіт і втрат продукції. За-
лежно від виробничої необхідності, розрив у ви-
користанні праці між літнім і зимовим періодами 
може бути навіть збільшено, якщо це відповідає 
інтересам працівників і виробництва. Такий під-
хід є одним з резервів зниження використання в 
сільському господарстві сезонної робочої сили.

Ще одним напрямом зниження сезонності 
праці в сільському господарстві є розвиток поза-
аграрної зайнятості на селі, яка залучить трудові 
ресурси в міжсезоння та знівелює фактор сезон-
ності. Згладжування сезонності використання 
робочої сили є значним фактором поліпшення 
соціального стану сільського населення та збере-
ження трудового потенціалу.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕРЕВАГА У ФУНКЦІОНУВАННІ  
ТА УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ ТУРИЗМУ

Анотація. У статті розглянуті кластерні підходи як основна перевага удосконалення механізмів функ-
ціонування та управління туристичної індустрії на рівні країни та регіону. Проаналізовані складові клас-
терних механізмів управління, обґрунтовано їх інноваційний характер. Запропоновано комплекс заходів для 
створення сприятливих умов розвитку туристичних кластерів.
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Summary. The cluster approaches as the main advantage of the improvement of the mechanisms of the functioning 
and the management of the tourism industry at the country and the region level are considered in the article. The compo-
nents of the cluster mechanisms of the management are analyzed; their innovative character is substantiated. The complex 
of the measures of the creation of the favorable conditions of the development of the tourist clusters is proposed.
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цію конкуренції та кооперації, коли об’єднання 
в одних сферах допомагає успішно вести конку-
рентну боротьбу в інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням економічних кластерів були при-
свячені публікації К. Адамова, Ю. Арутюнова, 
А. Александрової, е. Бєлякової, Ю. Ковальова, 
І. Пилипенка, українських учених-регіоналістів: 
К. Андрющенка, М. Войнаренка, В. Бондаренка, 
О. Дейнека, В. Демченка, О. Крайника, Н. Мар-
тишенка, Д. Стеченка, С. Соколенка, А. Требуха, 
Г. Михайліченка. Результатом їхніх досліджень 
стали моделі кластерних угрупувань природної чи 
культурної спадщини, освітніх установ, об’єктів 
туристичної інфраструктури, проєктних і науко-
вих організацій, аргументовано доведені роль та 
місце кластерів у розвитку регіональних еконо-
мічних систем, зокрема туристичних.

Мета статті — розглянути та проаналізува-
ти кластерні підходи в удосконаленні механізмів 
функціонування та управління туристичною ін-
дустрією; обґрунтувати інноваційний характер 
кластерних механізмів управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим чинником забезпечення економічного 
зростання країни та її регіонів залишається турис-
тична діяльність. експерти відзначають постійне 

Постановка проблеми. В умовах висококон-
курентного ринку та поширення ролі глобальних 
корпорацій більшість підприємств змушені шука-
ти шляхи інтеграції для реалізації цілей підпри-
ємницької діяльності. Однією з перспективних 
форм економічної інтеграції є формування інно-
ваційних кластерів, які являють собою групи під-
приємств, фірм, організацій та установ, діяльність 
яких знаходиться в одній (чи споріднених) сферах 
бізнесу за економічними інтересами та регіональ-
ною ознакою. Перевага і новизна кластерного 
підходу полягають у тому, що він надає високої 
значущості макроекономічній складовій, а також 
територіальному і соціальному аспектам еконо-
мічного розвитку.

Сьогодні кластеризація є тією формою вну-
трішньої інтеграції та кооперування, що здатна 
забезпечити як стійкість, так і синергетичний 
ефект протидії тиску глобальної конкуренції з 
боку монопольних транснаціональних корпора-
цій (ТНК). Найважливішим показником діяль-
ності кластерів є забезпечення високої конку-
рентоспроможності їх продукції на ринку. Тому 
кластерний розвиток туристичних дестинацій як 
окремих регіонів країни є однією з характерних 
ознак сучасної інноваційної економіки туризму. 
Крім того, кластери являють собою таку комбіна-
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зростання її ролі у структурі глобальної економі-
ки. На індустрію туризму припадає до 10 % світо-
вого валового національного продукту, 11 % світо-
вих споживчих витрат. Туристична галузь входить 
до трьох найбільш високоефективних та конку-
рентоспроможних галузей.

Світові економічні тенденції та особливості 
розвитку туристичної сфери на сучасному етапі ви-
значають появу якісно нових умов господарюван-
ня з принципово новим характером економічних 
зв’язків і економічних відносин, вимагають інно-
ваційного підходу до методів взаємодії між владою, 
бізнесом та громадськими інституціями. Серед 
найбільш ефективних форм інноваційного еконо-
мічного розвитку закордонні та вітчизняні фахівці 
відзначають кластерний підхід до структурування 
економіки, обґрунтування стратегій національної 
та регіональної економічної політики й підвищен-
ня конкурентоспроможності продуктів та послуг. 
Тому вивчення можливостей і досвіду запрова-
дження кластерної моделі організації туристичної 
діяльності є перспективним та актуальним.

Механізми ефективного функціонування 
кластера забезпечують умови, які сприяють руху 
інформації і координації інтересів горизонтально 
і вертикально пов’язаних підприємств. Зумовлено 
це географічною близькістю, а також зв’язками, 
що виникають у наукових співтовариствах, про-
фесійних асоціаціях, нормами поведінки і вірою 
в тривалі і міцні взаємини [1, c. 86].

Кластерна технологія забезпечує можли-
вість ведення конструктивного і ефективного 
діалогу між спорідненими організаціями, їх по-
стачальниками і владою. Спрямовані на поліп-
шення умов функціонування кластера, державні 
інвестиції приносять користь одразу багатьом 
компаніям. Завдання влади при цьому — вияви-
ти основні кластери, у яких зацікавлений регіон, 
через формування інституціонального механізму 
в законодавчому плані, об’єднання наявного ін-
телектуального і науково-освітнього потенціалу, 
матеріально-технічних та інших ресурсів, визна-
чення стратегічних основ розвитку [2, c. 144].

У проєкті Концепції створення кластерів в 
Україні визначено чотири види кластерів, зокре-
ма туристичний кластер, а в проєкті Концепції 
національної стратегії формування та розвитку 
транскордонних кластерів наголошено на пріо-
ритетності формування транскордонних турис-
тичних кластерів. На жаль, ці документи поки що 
не отримали схвалення Верховної Ради України, 
проте започаткували процес формування інсти-
туційного середовища для реалізації кластерної 
моделі розвитку економіки України.

Світова практика переконує, що в становлен-
ні та функціонуванні кластерів важливу роль віді-
грають наукові та освітні установи (найчастіше — 
навчальні заклади), тому, враховуючи законодавчі 

обмеження, які існують в Україні для вищих нав-
чальних закладів стосовно можливості ведення 
господарської діяльності, кластери в Україні за 
участі навчальних закладів можна створювати у 
вигляді інноваційної структури Б-виду. Форму-
вання конкурентоспроможного туристичного 
кластера приводить до створення та просування 
бренду дестинації як одиниці кластера [3, c. 86].

Однією зі складових кластерних механізмів 
удосконалення регіональної структури галузі ту-
ризму є кластерна ініціатива. Вона визначається 
як організована спроба збільшити темпи зростан-
ня і конкурентоспроможність кластера в певному 
регіоні, залучаючи до проєкту кластерні фірми, 
державу і дослідні інститути. У своїй багатоком-
понентній основі туристичний кластер формує 
додатковий синергетичний та компліментарний 
актив завдяки:

— координації сумісних дій, посиленню об-
міну інформацією, досвідом, інноваційними тех-
нологіями, сумісному використанню обслугову-
ваних інфраструктурних об’єктів дестинації;

— підготовці та підвищенню кваліфікації 
кад рів туристичного супроводу й обслуговування;

— можливості реально порівняти роботи 
фірм-конкурентів, ефективності їхньої діяльності;

— наявності трудових ресурсів відповідної 
кваліфікації;

— застосуванню особливих режимів оподат-
кування, інвестування, соціальних ініціатив;

— інституційна підтримка правовому регулю-
ванню, наданню субвенцій.

На території України діють територіально-
рекреаційно-туристичні комплекси (кластери), 
відомі ще за радянських часів: Трускавець, Мор-
шин, Миргород, які об’єднують свої зусилля з 
просування продукту дестинації, сформованого 
на основі природних джерел та ресурсів санатор-
но-курортного комплексу. Однак сьогодні є бага-
то успішних кластерних утворень у сфері туризму 
пізнавального, пригодницького та етнографічно-
го типів:

— Кам’янець-Подільський туристичний 
кластер, кластер «Оберіг» (Хмельницька область);

— кластер «Вознесенськ» (частина «Півден-
ного золотого кільця України»);

— туристично-рекреаційний кластер «Дні-
стровський каньйон» (Тернопіля);

— кластери сільського зеленого туризму Оде-
щини, Херсонщини, Закарпаття та ін., які дово-
дять своїм існуванням ефективність державно-
го-приватного партнерства заради досягнення 
мети — сталого розвитку туризму в регіоні, якіс-
ного надання туристичних послуг, стимулювання 
попиту та підтримання його належного рівня, за-
безпечення робочими місцями місцевих жителів.

Повноцінно функціонуючим кластером мож-
на назвати лише курортополіс «Трускавець», який 
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не втратив інноваційної складової (лише завдяки 
ініціативі окремих особистостей-інноваторів), та 
має сформований бренд «дестинації курортно-
го типу». Основою формування кластера, окрім 
ресурсного потенціалу, повинен стати його інно-
ваційний потенціал. На рис. 1 наведено модель 

туристичного кластера, яка побудована на інно-
ваційній основі, формує його додатковий капітал 
(в окремих випадках — репутаційний капітал) як 
привабливу дестинацію, що розвивається за ін-
тенсивною моделлю інноваційного розвитку з ви-
користанням новітньої інформаційно-комуніка-

Рис. 1. Модель регіонального туристичного кластера, побудованого на інноваційній основі [1]
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ційної, науково-технічної та програмно-цільової 
інфраструктури, розвитку венчурного бізнесу та 
сприятливих умов його процвітання [1, c. 156].

Завдяки теоретико-аналітичним викладенням 
та змістовим наповненням сформуємо дефініції:

1. Інноваційна туристична система — це 
компліментарні активи виробництва туристично-
го продукту, які містять підприємства різних сек-
торів, пов’язані з обслуговуванням туристів, тобто 
підприємства-продуценти, організатори об’єктів 
сервісу, виробники туристичних сувенірів.

2. Інноваційна туристична інфраструк-
тура — це сукупність туристичних кластерів; 
туристичних технопарків (переважно на ку-
рортологічних засадах); науково-інноваційних 
бізнес-інкубаторів; венчурних туристичних під-
приємств; туристичних центрів комерційного 
розвитку туризму.

Метою створення особливих економічних 
зон туристично-рекреаційного типу є залучення 
інвестицій, активізація підприємництва, підви-
щення ефективності використання туристично-
рекреаційних ресурсів та конкурентоспромож-
ності туристичного статусу регіону; можливість 
активізації спеціалізованого туристичного під-
приємництва в кожному кластері для збалансо-
ваного розвитку всієї туристично-рекреаційної 
системи.

Кластери в галузі туризму є формою регі-
онального об’єднання підприємств туризму та 
суміжних галузей, використання комплексоут-
ворювальних туристично-рекреаційних ресурсів 
на умовах горизонтальної та вертикальної ін-
теграцій, розміщених на компактній території. 
Вони сприяють раціональній трансформації або 
реструктуризації галузі туризму, оскільки є джере-
лом ресурсозбереження, підвищення дохідності 
функціонування своїх складників, синергетич-
них ефектів від туристичної діяльності. Характер-
ними ознаками кластерів у галузі туризму є, на-
самперед, чітко виражена спеціалізація, спільне 
взаємовигідне використання ресурсів та ринків, 
компактність розміщення, використання іннова-
цій як умови створення, добровільність утворен-
ня суб’єктами господарювання [4, c. 206].

При цьому інновації у кластерах можуть мати 
місце як в обґрунтуванні нових конкурентоспро-
можних туристичних продуктів та послуг, так і 
при набутті конкурентних переваг, технологіях 
та механізмах здійснення туристичної діяльнос-
ті, управлінні нею. Особливе значення у вдоско-
наленні структури туристичної галузі кластери 
мають у регіонах із значним туристично-рекре-
аційним потенціалом та наявністю значних ре-
зервів у розвитку галузі. Визначено, що найбільш 
поширеними є кластери, які утворюються навко-
ло комплексоутворювального ядра або центру з 
метою спільної експлуатації його конкурентних 

переваг. їх прикладами є відомі курорти або ту-
ристичні центри (Бердянськ, Буковель, Мор-
шин), природні або культурно-історичні атракції 
(мінеральні води, грязі, морські та лісові ресурси, 
о. Хортиця, архітектурні комплекси міст, замків 
тощо).

Як підсумок визначення ефективності турис-
тичного кластеру слід запропонувати оцінювання 
показника доходу від продажу продукції турис-
тичної галузі окремим регіональним кластером, 
зокрема від туристичної ренти (монопольної, 
диференціальної, абсолютної, квазіренти, спо-
живчої ренти, екологічної антиренти), який ви-
значають як:

 X
ij
 = S

i
 (1/n – b

ij
 (p

ij
 – p)),

де X
ij
 — доход від продажу послуг (і) туристичного 

кластера (j); S
i
 — продажі послуг (і) загалом у кра-

їні (у регіоні, у дестинації); n — кількість підпри-
ємств туристичної сфери, що надають ці послуги; 
b

ij
 — змінна попиту, який вказує на залежність 

ринкової частки туристичного кластера від ціни 
на його послуги; p

ij
 — ціна послуг певного клас-

тера; p — середня ціна конкуруючих аналогічних 
послуг в інших регіональних (міжнародних) ту-
ристичних кластерах.

Пошук адекватних, швидкозмінних спосо-
бів організації туристичного виробництва та еко-
номічної взаємодії спрямований на оптимізацію 
використання матеріальних і нематеріальних ре-
сурсів, підвищення ефективності виробництва 
та збільшенню конкурентоспроможності на вну-
трішньому та зовнішніх ринках є пріоритетним за-
вданням управлінських інновацій. У зв’язку з цим 
однією з головних складових успішного кластера 
є його інноваційна спрямованість, оскільки без 
їх впровадження кластерне об’єднання буде про-
тотипом територіально-виробничих об’єднань і 
зможе проіснувати лише обмежений проміжок 
часу до логічного завершення свого виробничого 
потенціалу.

Обґрунтовано, що їх склад доцільно доповню-
вати альтернативними видами туристичної діяль-
ності та супутніх послуг. Наприклад, традиційний 
курортно-лікувальний відпочинок у Бердянсько-
Приморському туристичному кластері доцільно 
доповнити функціонуванням агросадиб та ферм і 
на їх основі — послугами сільського зеленого ту-
ризму, органічного землеробства та садівництва. 
це сприяло б урізноманітненню туристичної ді-
яльності, підвищенню ефективності розвитку галу-
зі та результативності відпочинку для споживачів, 
раціональному використанню наявних у Запо-
різькій області туристично-рекреаційних ресурсів. 
Такі самі пропозиції стосуються Хортицького ту-
ристично-екскурсійного кластера. До його складу 
можна також включити заклади приморського ту-
ризму, лікування та оздоровлення.



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

115

На основі розміщення та експлуатації турис-
тично-рекреаційних ресурсів урочища Кам’яна 
могила, райцентрів області також доцільно утво-
рити туристично-рекреаційні кластери зі спе-
ціалізацією на відпочинковому, культурно-піз-
навальному, релігійному, сільському, зеленому 
та ностальгійному туризмі. При цьому важливо 
вказати, що до складу кластерів, крім туристич-
них, входять агросадиби, сільськогосподарські, 
транспортні підприємства, заклади громадсько-
го харчування, соціально-культурні установи, де 
розміщені або які самі є туристичними атрак-
ціями. їх кількість обмежується тіснотою наяв-
них зв’язків, обсягами матеріально-ресурсних та 
грошових потоків, радіусом розміщення. Розра-
хунок останнього доцільно здійснювати на осно-
ві відповідного програмного забезпечення [4, 
c. 168].

Інноваційний характер туристичним регіональ-
ним кластерам надають нові туристичні бренди, по-
слуги на умовах франшизи, соціальні інновації у 
вигляді інтеграційних об’єднань об’єктів туризму 
з метою збільшення сукупності надаваних послуг 
та розваг. Доцільно розвивати державно-приватне 
партнерство з метою удосконалення регіональної 
структури та підвищення ефективності розвитку 
галузі на основі бюджетної підтримки пріоритетних 
науково обґрунтованих бізнес-планів та інновацій-
но-інвестиційних проєктів. Інноваційні розробки 
стосуються також інформаційного забезпечення ту-
ристичної діяльності, поширення реклами в мережі 
Інтернет, навчання та підвищення кваліфікації ка-
дрів на інноваційних засадах.

Висновки. З метою створення сприятливих 
умов розвитку туристичних кластерів вважаємо 
за необхідне реалізацію комплексу заходів на рів-
ні національної економіки: розроблення й удо-
сконалення законодавства з питань створення 
та регулювання діяльності кластерів в Україні; 
інформування потенційних учасників про пере-
ваги туристичних кластерів; державна підтримка 
розвитку туристичних кластерів, зниження адмі-
ністративних бар’єрів; підвищення ефективності 
системи навчання і підготовки спеціалістів у сфе-
рі туризму та готельно-ресторанної справи.

Таким чином, кластерна модель регіонально-
го розвитку активізує підприємницьку діяльність 
у сфері туризму, сприяє створенню нових робо-
чих місць, зростанню доходів місцевого населен-
ня та наповненню бюджетів, покращенню якості 
туристичних продуктів тощо. Функціонування 
туристичних кластерів сприяє ширшому вико-
ристанню інноваційних та інформаційно-кому-
нікаційних технологій, підвищенню рівня ква-
ліфікації й інтелектуального потенціалу кадрів, 
зайнятих у туристичній галузі.

Література

1. Михайліченко Г. І. Формування інновацій-
них туристичних кластерів як конкурентної пе-
реваги розвитку регіону. Менеджмент та підпри-
ємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. 2012. С. 341–349.

2. Michael E. Tourism micro-clusters. Tourism 
Economics, 9 (2), 133–145, 2013.

3. Jackson J., Murphy P. Clusters in regional 
tourism. An Australian case. Annals of Tourism 
Research, 4 (33), 1018–1035, 2016.

4. Марченко О. А. Трансформації та удоско-
налення регіональної структури туристичної га-
лузі : монографія. Херсон : Айлант. 2014. 344 с.

References

1. Mykhaylichenko, H. I. (2012). Formuvannya 
innovatsiynykh turystychnykh klasteriv yak konkurent-
noyi perevahy rozvytku rehionu [Formation of in-
novative tourist cluster as a competitive advantage 
of the development of the region]. Menedzhment ta 
pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i 
problemy rozvytku, 341–349 [in Ukr.].

2. Michael, E. (2013). Tourism micro-clusters. 
Tourism Economics, 9 (2), 133–145.

3. Jackson, J. & Murphy, P. (2016). Clusters in 
regional tourism. An Australian case. Annals of Tourism 
Research, 4 (33), 1018–1035.

4. Marchenko, O. A. (2014). Transformatsiyi ta 
udoskonalennya rehionalnoyi struktury turystychnoyi 
haluzi [Transformation and improvement of the re-
gional structure of the tourism industry]. Kherson, 
Ayalant [in Ukr.].



116

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (46) 2019

УДК 332.13:330.13 Г. І. Фролова, 
Д. В. Василатій, 

Д. О. Миргородська

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ  
В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Анотація. У статті розкрито особливості стратегічного управління економічним розвитком регіо-
ну. Аргументовано вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на процес стратегічного планування. Визначено 
особливості стратегічного планування для забезпечення ефективного розвитку міста Бердянська в період 
2017–2020 рр.

Ключові слова: регіон, стратегічне управління, економічний розвиток регіону, особливості організації 
стратегічного управління, стратегія розвитку, стратегічне планування розвитку міста, місія міста, стра-
тегічні й операційні цілі розвитку міста.

Summary. The article describes the features of strategic management of economic development of the region. The 
influence of internal and external factors on the strategic planning process is argued. The features of strategic planning 
for ensuring the effective development of the city of Berdyansk in the period 2017–2020 are determined.

Key words: region, strategic management; economic development of the region; peculiarities of organization of 
strategic management; development strategy; strategic planning of city development; city   mission; strategic and opera-
tional goals of the city development.

DOI : 10.33783/1977-4167-2019-46-2-116-125

тегічних пріоритетів регіональних суб’єктів гос-
подарювання для забезпечення сталого розвитку 
країни, скорочення їх асиметрій і міжрегіональ-
них диференціацій. З цією метою здійснюється 
розроблення систем стратегічного управління ре-
гіональним економічним розвитком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
леми розроблення стратегії економічного роз-
витку регіонів досліджували вчені: Я. Жаліло, 
Д. Покришка, Я. Белінська, С. Богуславська, 
П. Пуцентейло, Л. Рогатіна, К. Меддок, О. Мрін-
ська, А. Ткачук, Ю. Третяк, О. Панухник, Г. Жаво-
ронкова та ін. Проте нині залишаються питання, 
котрі потребують подальших досліджень щодо 
теоретичного, методологічного і практичного їх 
вирішення.

Мета статті — проаналізувати напрями стра-
тегічного управління та визначити роль стратегіч-
ного планування в управлінні економічним роз-
витком регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часне стратегічне управління стає поштовхом у 
формуванні, запровадженні та реалі зації стратегії 
розвитку регіону на основі безперервно го моніто-
рингу та аналізу змін навколишнього середо вища, 
що застосовується з метою підтримки регіону та 

Постановка проблеми. Як відомо з теоретичних 
досліджень і практики розвитку багатьох країн сві-
ту та їх об’єднань, ефективна державна регіональна 
політика є одним із головних інструментів дер-
жавної політики загалом, спрямованої як на 
посилення конкурентоспроможності економі-
ки, підвищення якості та рівня життя людей і 
громад, так і на єдність та інтегрованість регіо-
нальних просторів держави, що особливо важ-
ливо в період зовнішньої агресії і кризи. На від-
міну від галузевих політик, державна регіональна 
політика повинна орієнтуватись, передусім, на 
просторовий ефект і синергію від певних полі-
тичних дій і заходів, стратегічного і просторового 
планування, використання різних фінансових та 
інвестиційно-інноваційних механізмів розвитку 
територій тощо.

Проведення в країні економічних перетво-
рень привело до зростання ролі регіонів у всіх 
сферах життя суспільства. При цьому їх функ-
ціонування зумовлює необхідність формування 
ефективної системи управління, здатної реалізо-
вувати економічну політику в умовах ринку. Адже 
нині для України стратегія економічного розвитку 
економіки регіонів є головним завданням їх роз-
витку. Саме тому доцільним є визначення стра-
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забезпечення його протекцією на державному рів-
ні. Стратегічне управління є визнаним у світовій 
практиці елементом у системі регіонального управ-
ління та регулювання, що дозволяє створювати 
умови для перспективного розвитку та приймати 
поточні рішення з урахуванням стратегічних цілей. 
Реалізація стратегії можлива при спільному впливі 
всієї сукупності управлінських рішень і реалізації 
поетапних дій, виконуваних різними цільовими 
групами та окремими особами [1, с. 6]. Стратегія 
соціально-економічного розвитку регіону реально 
здійсненна тільки як невід’ємна узгоджена частина 
стратегії соціально-економічного розвитку краї-
ни та економічного району. Водночас вона набу-

ває змісту і значення як інтеграційна індикативна 
стратегія для мікроекономічних одиниць самого 
регіону і спрямовує інші суб’єкти господарюван-
ня різного масштабу із зовнішнього середовища 
(ТНК, інтеграційні союзи й альянси, міжнародні 
організації тощо) [2, с. 569].

Сутність стратегічного управління по лягає 
у реалізації довгострокових планів, що відобра-
жають кінцевий результат та шляхи його досяг-
нення, передбачає створення та розвиток певної 
економічної моделі, яка залежить від зовнішніх і 
внутрішніх фак торів.

На розвиток регіонів впливають як внутріш-
ні, так і зовнішні фактори (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік та характеристика внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) факторів розвитку регіону [3]

Фактор Характеристика

ендогенні фактори

Природно-ресурсний
потенціал

Характеризується станом і прогнозними оцінками земельних, водних, лісових, мі-
нерально-сировинних, оздоровчих і рекреаційних ресурсів та станом природного 
середовища

Оцінювання земельних 
ресурсів

Здійснюється на основі визначення рівня та ефективності використання земель-
них ресурсів за даними земельного кадастру (форма 6-зем.); рівня господарського 
використання, розподілу земельного фонду за власниками і землекористувачами, 
за категоріями земель; рівня забудови земель населених пунктів, промисловості, 
транспорту, зв’язку, частки земель екологічної мережі; грошової оцінки земель, 
можливості й умов функціонального перерозподілу земель. Наводяться дані про 
якісний стан та рівень біопродуктивності земельних угідь та ефективність їх ви-
користання

Оцінювання водних ресурсів Проводиться шляхом визначення їх обсягів, якісного стану, можливостей збіль-
шення, ступеня та ефективності використання

Лісові ресурси Оцінюються за площею, породним складом, віковою структурою, категоріями за-
хищеності, продуктивністю та використанням лісового фонду

Мінерально-сировинні ре-
сурси (включно з так звани-
ми «техногенними родови-
щами»)

Оцінюються за їх структурою, запасами та можливостями їх приросту, об’ємами та 
умовами видобутку

економічний потенціал Оцінюється за обсягами, структурою, рівнем використання, ступенем зношеності 
основних фондів, розгалуженістю виробничої бази, часткою наукоємних інвести-
ційно-спроможних галузей і підприємств, здатних до реалізації інноваційної моделі 
економічного зростання, ступенем кваліфікації трудових ресурсів, потужністю,
технічним станом та щільністю інженерно-транспортної інфраструктури

Оцінювання науково-техніч-
ного потенціалу

Здійснюється за показниками наявності науково-дослідних, дослідно-експеримен-
тальних, упроваджуючих, інформаційних, проєктних організацій, вищих навчаль-
них закладів, їх відповідності спеціалізації економіки регіону, кількісної та якісної 
характеристики наукових кадрів, наявності наукових розробок світового рівня, 
кількості отриманих патентів

Стан оточуючого природного 
середовища

Характеризується рівнями забруднення водного та повітряного басейнів, грунтів, 
обсягами накопичення всіх видів від доходів та їх видовою структурою, акустичного 
дискомфорту, електричних і магнітних полів, випромінювання й опромінювання, 
потужністю, структурою та перспективами нарощування елементів екологічної ме-
режі (заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, заказни-
ки, екологічні коридори тощо)

Оцінювання трудового по-
тенціалу

Включає визначення існуючої та прогнозованої кількості та вікової структури тру-
дових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості та стану на ринку праці (кількість та рі-
вень безробіття тощо) 
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Стратегічне управління необхідно розглядати 
як управлінську діяльність, спрямовану на досяг-
нення поставлених цілей в умовах нестабільного, 
конкурентного ринкового середовища. У контурі 
стратегічного управління розглядаються завдан-
ня конструювання системи, здійснюється струк-
турна адаптація керованої системи до зовнішніх і 
внутрішніх змін економічного середовища.

У контурі поточного управління суб’єкт 
управління діє в рамках побудованої системи і, 
відповідно, ним вирішуються завдання вибору і 
коригування значень керованих параметрів ді-
ючої системи, тобто вирішується завдання пара-
метричної адаптації.

Стратегія регіону як план — це певне керів-
ництво розвитку економіки області, вектор робо-
ти владних структур для здійснення поставлених 
цілей регіонального розвитку.

Таким чином, поняття «стратегічне управлін-
ня» — це управління відповідно до обраної стра-
тегії розвитку. Суб’єктом управління виступають 
місцеві органи влади, котрі визначають розвиток 
регіону у взаємозв’язку із загальною національною 
стратегією розвитку. Система стратегічного управ-
ління дає змогу ефективно управляти економікою 
в умовах невизначеності зовнішніх і внутрішніх 
чинників і параметрів економічного розвитку. 
Стратегія визначає напрями майбутнього розвит-
ку регіону, яким місцева громада буде слідувати в 

довгостроковій перспективі, закладає основу для 
розроблення програм економічного розвитку те-
риторії, цільових програм і проєктів, пов’язаних з 
реалізацією стратегії, вирішенням питань локаль-
ного характеру, розвитком територіальних спільнот 
базового рівня. Сутнісна специфіка стратегічного 
управління, на відміну від інших методів управлін-
ня економічним розвитком регіону, полягає в при-
йнятті та реалізації управлінських рішень на осно-
ві розроблення і офіційної легітимізації стратегії 
розвитку регіону. Для регіону стратегія його дов-
гострокового розвитку — це інструмент цілеспря-
мованого впливу регіональних органів влади на 
основних суб’єктів території з метою підвищення 
якості життя місцевої громади та конкурентоспро-
можності регіону [4].

Система стратегічного планування регіо-
нального розвитку в Україні представлена страте-
гічними та про грамними документами чотирьох 
рівнів: державного, ре гіонального, субрегіональ-
ного та базового.

На загальнодержавному рівні стратегічні прі-
оритети розвит ку для всіх регіонів України визна-
чені в Державній стра тегій регіонального розвитку 
на період до 2020 р., яка визначає три основні цілі: 
підви щення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів, терито ріальна соціально-економічна інтегра-
ція і просторовий розвиток та ефективне державне 
управління у сфері ре гіонального розвитку [5].

Фактор Характеристика

Туристичний потенціал Оцінюється за наявністю, кількісною та якісною характеристикою історико-куль-
турних (історична спадщина), природно-кліматичних та медико-санітарних умов, 
лікувально-оздоровчих, рекреаційних ресурсів, розвитком туристичної інфра-
структури

Рівень природно-технічної 
безпеки

Характеризується переліком, структурою, розміщенням потенційно небезпечних 
об’єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподілом за гру-
пами ризику, параметри зон уражень (площа території, кількість населених пунктів 
та населення) та наслідками надзвичайних ситуацій, станом об’єктів, переліком, 
вартістю та джерелами фінансування запобіжних заходів

Оцінювання просторово-еко-
номічного потенціалу (опо-
рного каркасу території) 

Здійснюється шляхом виявлення основних ліній та вузлів соціально-економічного 
розвитку і тяжіння інвестицій; існуючих чи намічуваних міжнародних транспорт-
них коридорів, інших інфраструктурно-комунікаційних магістралей, головних 
річок, узбережжя морів, прикордонних смуг та розташованих на їх перетинанні 
голов них міст, а також зон їх стимулюючого впливу

екзогенні фактори

Імовірність геоекономічного 
та геополітичного положення 
регіону в системі прилеглих 
регіонів або країн

Визначається наявністю мережі міжнародних транспортних коридорів, загально-
державних та міжрегіональних комунікаційних магістралей тощо

Вплив (реальний та прогно-
зований) макроекономічної 
ситуації

Оцінюється за результатами розвитку економіки країни, кон’юнктури внутрішньо-
го ринку, соціально-політичної стабільності в державі тощо

Вплив (реальний та прогно-
зований) зовнішньоеконо-
мічної та зовнішньополітич-
ної ситуації

Оцінюється на основі здійснення якісної та кількісної характеристики зовнішніх 
відносин, міжрегіональних та зовнішньоекономічних зв’язків (у тому числі участь у 
транскордонному та міжрегіональному співробітництві), оцінки кон’юнктури світо-
вого ринку, зовнішньополітичної ситуації в країнах, що є основними діловими парт-
нерами тощо

Продовження табл. 1
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Важливою формою реалізації зазначених ас-
пектів регіонального розвитку є стратегічне плану-
вання, яке дає можливість впровадити ефективне 
управління регіо ном як єдиним організмом та за-
безпечити належний рівень життя його населен-
ня. Тому необхідно приділя ти увагу стратегічному 
плануванню, що є природним для етапу станов-
лення місцевого самоврядування, спричинених 
кризою системи централізованого управління, 
відмовою від прямого регулювання економіки, 
рефор муванням ієрархічних відносин, наслідком 
чого є підви щення рівня самостійності та відпо-
відальності органів місцевого самоврядування [6].

Стратегічне планування регіонального роз-
витку в Україні було запроваджено Законом Укра-
їни «Про стимулювання розвитку регіонів» [7].

Для забезпечення ефективного розвитку міс-
та Бердянська впродовж останніх двадцяти років 
тричі застосовувалися процеси стратегічного пла-
нування розвитку міста. Останнім була Стратегія 
розвитку міста на період до 2017 р. Щорічно чле-
нами робочого Комітету з управління реалізаці-
єю стратегії проводився моніторинг виконання 
стратегії. Оскільки термін впровадження страте-
гії добігав кінця, міською радою було прийнято 
рішення розпочати роботу з формування нового 
документа з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 
змін у житті міста.

Для розроблення Стратегії, з метою визна-
чення пріоритетних напрямів до 2027 р., ефектив-
ного використання фінансових, матеріальних та 
людських ресурсів, відповідності довгостроковим 
інтересам громади в частині опрацювання про-
позицій щодо вирішення питань соціально-еко-
номічного та культурного розвитку міста Бердян-
ська було створене партнерство, що передбачало 
участь органу місцевого самоврядування, освітніх 
установ, організацій громадянського суспільства, 
представників приватного сектору та інших заці-
кавлених сторін громади. Партнером підготовки 
Стратегії виступив проєкт «Партнерство для роз-
витку міст» (Проєкт ПРОМІС), який реалізується 
федерацією канадських муніципалітетів за фінан-
сової підтримки Уряду Канади, що діяв  пере-
важно як технічна допомога, надаючи методичні 
рекомендації в процесі розроблення Стратегії.

Головними висновками з процесу Стратегіч-
ного планування є:

1. Стратегія є потужним інструментом об’єд-
нання лідерів бізнесу, посадовців місцевої влади, 
пересічних громадян для створення публічно-
приватного партнерства, що має позитивний 
вплив на місцевий діловий клімат та конкурент-
не становище громади, а також на вирішення ін-
ших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх гро-
мадян.

2. Стратегія підкреслює конкурентні пере-
ваги території громади на підставі існуючих при-

родних, матеріальних, фінансових, економічних, 
трудових, соціальних, інтелектуальних ресур-
сів, які при належній організації та об’єднанні 
зусиль можна використовувати для вирішення 
нагальних проблем місцевого економічного роз-
витку. Тому Стратегія зосереджена на напрямах, 
які нададуть економічному розвитку території 
найбільші шанси в майбутньому. економічний 
розвиток передбачає формування сприятливого 
бізнес-середовища, створення умов для інвесту-
вання на тривалий період, що сприятиме еконо-
мічному зростанню та поліпшенню якості життя 
громади.

3. Залучення інвестицій, розвиток місцевих 
підприємств, поліпшення інфраструктури й забез-
печення гідної якості життя є взаємопов’язаними 
сферами. Тому успішна робота над ними можлива 
лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. 
Поліпшення в одній зі сфер сприятиме поліпшен-
ню в інших.

4. Стратегія пов’язана з іншими документами 
стратегічного характеру, місцевими та регіональ-
ними програмами, які вже ухвалені і виконуються 
відповідними органами.

Робочою комісією з розроблення Стратегії 
розвитку м. Бердянська, групи експертів Про-
єкту ПРОМІС. з урахуванням результатів опи-
тування мешканців міста відбулося ухвалення 
формулювання Місії та стратегічного бачення 
розвитку міста, узгодження результатів СВОТ-
аналізу за напрямами розвитку, визначення 
переліку стратегічних, оперативних цілей і за-
вдань за кожним з напрямів розвитку міста. Ро-
боча комісія працювала підгрупами та провела 
обговорення варіанта напрацьованих чотирьох 
стратегічних напрямів, а саме: розвиток туриз-
му; розвиток бізнесу та залучення інвестицій;  
розвиток інфраструктури та збереження довкіл-
ля; ефективне управління та активізація громади. 
Кожною підгрупою визначено перелік стратегіч-
них, оперативних цілей та завдань.

Місія міста сформульована як «місто Бер-
дянськ — «серце Азова»»: морський, кліматичний 
і грязьовий курорт державного значення, оздо-
ровчий центр Північного Приазов’я з поліфунк-
ціональною економікою; провідний центр мор-
ської логістики Північного Приазов’я; культурне, 
гостинне місто з власним обличчям, що надає 
гостям і мешканцям море задоволень.

Стратегічні цілі випливають із стратегічного 
бачення та стратегічних напрямів розвитку і утво-
рюють рамки, у яких прийматимуться рішення 
щодо конкретних цілей та заходів (рис. 1). Кож-
на стратегічна ціль конкретизується в оператив-
них цілях, що є конкретними, обмеженими у часі 
алгоритмами дій щодо досягнення стратегічних 
цілей. Сукупність оперативних цілей складає 
стратегічну ціль. Оперативні цілі показують, як 
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Рис. 1. Визначення стратегічних цілей розвитку м. Бердянська [8]

Стратегічне бачення розвитку міСта бердянСька 2027:

 — курорт високого рівня оздоровчих послуг і сімейного відпочинку,
 — інвестиційно привабливий центр конкурентоспроможного бізнесу й морської логістики,
 — екологічно безпечне місто, комфортне для життя та різноманітного здорового дозвілля,
 — місто якісних і доступних послуг з ефективною системою управління та можливостями самореалізації гро-

мадян

напрями розвитку міСта

А.РОЗВИТОК 
СФеРИ

ОЗДОРОВЛеННЯ 
ТА ТУРИЗМУ

В.РОЗВИТОК 
БІЗНеСУ ТА 
ЗАЛУЧеННЯ 

ІНВеСТИцІЙ

С.РОЗВИТОК 
ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ЗБеРеЖеННЯ 

ДОВКІЛЛЯ

D.еФеКТИВНе 
УПРАВЛІННЯ ТА 

АКТИВІЗАцІЯ 
ГРОМАДИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

А.1. Підвищення 
якості надання 

туристичних послуг

В.1. Створення 
інвестиційних продуктів 

та інструментів

С.1. Поліпшення стану 
довкілля

1. Надання якісних 
послуг у сфері освіти 

та культури

А.2. Маркетинг і 
брендинг міста

В.2. Підтримка малого 
та середнього 

підприємництва

С.2. Формування 
зручної транспортної 

системи міста

2. Покращення 
стану здоров’я 

населення міста

С.3. Системне 
запровадження 

заходів з
енергозбереження

3. Впровадження 
якісних доступних 
адміністративних 

послуг

4. Створення 
довірливих відносин 

у громаді через 
ефективну 

комунікацію «бізнес- 
влада-громада»

необхідно проводити зміни та визначають страте-
гічні цілі кількісно, вказують терміни виконання, 
конкретних виконавців, результат виконання, об-
сяги та джерела фінансування, конкретні заходи. 
Кількість оперативних цілей має бути такою, щоб 
виконати стратегічну ціль (рис. 1).

Один із рекомендованих методологічних під-
ходів до розроблення регіональної стратегії розвит-
ку полягає в тому, щоб досягалась належна узгодже-
ність пропонованих Стратегічних і Операційних 
цілей з аналогічними цілями Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 р. [8].

Стратегія розвитку міста Бердянська на пері-
од до 2027 р. включає цілі, що відповідають цілям 
реалізації Державної стратегії регіонального роз-
витку України до 2020 р. (ДСРР-2020), особливо 
щодо завдань і заходів, які передбачають спільні 
дії центральних, регіональних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовряду-

вання. Ключовою основою зрушень у розвитку 
міста Бердянська є зміна підходів щодо управ-
ління процесами, що є основою впровадження 
ДСРР-2020 (табл. 2).

Стратегія розвитку міста Бердянська на пері-
од до 2027 р. включає стратегічні напрями та цілі, 
що цілком відповідають цілям Стратегії розвитку 
Запорізької області до 2020 р. Значну увагу приді-
лено узгодженості тих завдань і заходів, які спря-
мовані на пришвидшення місцевого й регіональ-
ного розвитку, а також передбачають спільні дії 
регіональних органів влади та органів місцевого 
самоврядування (табл. 3).

Реалізація Стратегії здійснюватиметься в ре-
жимі проєктного управління, з планом реалізації 
на найближчі три роки, а для досягнення кожної 
оперативної цілі підготовлено проєктну картку, 
яка містить короткий виклад способу досягнення 
запланованого результату.
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Таблиця 2
Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку міста Бердянська з цілями Державної стратегії  

регіонального розвитку на період до 2020 р. [10]

цілі Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року

Стратегічні цілі Стратегії розвитку міста Бердянська на період  
до 2027 р.

А
1.

 П
ід

ви
щ

ен
н

я 
як

ос
ті

 н
ад

ан
н

я 
ту

ри
ст

и
чн

и
х 

п
ос

лу
г 

А
2.

 М
ар

ке
ти

н
г 

і б
ре

н
ди

н
г 

м
іс

та

В
1.

 С
тв

ор
ен

н
я 

ін
ве

ст
и

ц
ій

н
и

х 
п

ро
ду

кт
ів

 
та

 ін
ст

ру
м

ен
ті

в

В
2.

 П
ід

тр
и

м
ка

 м
ал

ог
о 

та
 с

ер
ед

н
ьо

го
 

п
ід

п
ри

єм
н

и
ц

тв
а 

С
1.

 П
ол

іп
ш

ен
н

я 
ст

ан
у 

до
вк

іл
ля

С
2.

 Ф
ор

м
ув

ан
н

я 
зр

уч
н

ої
 т

ра
н

сп
ор

тн
ої

 
си

ст
ем

и
 м

іс
та

С
3.

 С
и

ст
ем

н
е 

за
п

ро
ва

дж
ен

н
я 

за
хо

ді
в 

з 
ен

ер
го

зб
ер

еж
ен

н
я

D
1.

 Н
ад

ан
н

я 
як

іс
н

и
х 

п
ос

лу
г 

у 
сф

ер
і 

ос
ві

ти
 т

а 
ку

ль
ту

ри

D
2.

 П
ок

ра
щ

ен
н

я 
ст

ан
у 

зд
ор

ов
’я

 
н

ас
ел

ен
н

я 
м

іс
та

D
3.

 В
п

ро
ва

дж
ен

н
я 

як
іс

н
и

х 
до

ст
уп

н
и

х 
ад

м
ін

іс
тр

ат
и

вн
и

х 
п

ос
лу

г

D
4.

 С
тв

ор
ен

н
я 

до
ві

рл
и

ви
х 

ві
дн

ос
и

н
 у

 
гр

ом
ад

і ч
ер

ез
 е

ф
ек

ти
вн

у 
ко

м
ун

ік
ац

ію
 

«в
ла

да
-г

ро
м

ад
а»

 

1.1. Підвищення ролі та функціо-
нальних можливостей міст у подаль-
шому розвитку регіонів 

Х Х Х Х

1.2. Створення умов для поширення 
позитивних процесів розвитку міст 
на інші території, розвиток сільської 
місцевості

Х Х

1.3. Підвищення ефективності вико-
ристання внутрішніх чинників роз-
витку регіонів

Х

2.1. Запобігання зростанню диспро-
порцій, що гальмують розвиток регі-
онів

2.2. Забезпечення комфортного та 
безпечного життєвого середовища для 
людини незалежно від місця її прожи-
вання

Х Х Х Х Х Х Х

2.3. Розвиток міжрегіонального спів-
робітництва

3.1. Удосконалення системи страте-
гічного планування регіонального 
розвитку на загальнодержавному та 
регіональному рівнях

3.2. Підвищення якості державного 
управління регіональним розвитком 

Х

3.3. Посилення міжгалузевої коор-
динаціїв процесі планування та реа-
лізації регіональної політики

Х

3.4. Інституційне забезпечення регі-
онального розвитку

Х

3.5. Реформування територіальної 
організації влади та місцевого само-
врядування

Х Х



122

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (46) 2019

Таблиця 3
Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку міста Бердянська з цілями Стратегії розвитку  

Запорізької області до 2020 р. [11]

цілі Стратегії Запорізької області 
на період до 2020 р.

Стратегічні цілі Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2027 р.
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1.1. Стимулювання залучення 
інвестицій 

Х

1.2. Розвиток малого та середнього 
підприємництва

Х

1.3. Розвиток внутрішнього туризму Х

2.1. Збільшення доданої вартості 
сільськогосподарської продукції

2.2. Підтримка зайнятості сільсько-
го населення

2.3. Розвиток інфраструктури сіль-
ських територій

3.1. Підвищення адаптивності на-
селення до потреб ринку праці

Х Х

3.2. Підвищення стану здоров’я 
населення

Х

4.1. енергоефективність та під-
тримка альтернативної енергетики

Х

 4.2. Створення умов для поліпшен-
ня стану довкілля

Х Х

4.3. Розвиток екомережі та рекреа-
ційних зон

Х
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Для забезпечення моніторингу ефективнос-
ті виконання Стратегії рекомендується створити 
багаторівневу ієрархічну модель системи інди-
каторів. Кожен рівень стратегічного планування 
має свій рівень індикаторів (показників), які роз-
діляються на індикатори досягнення: бачення та 
напрямів розвитку; стратегічних цілей; оператив-
них цілей. На рівні бачення розвитку території, 
що фактично складається з стратегічних напрямів 
розвитку, визначаються показники вищого рівня. 
Показники розвитку за стратегічними цілями — 
середній рівень, індикатори виконання проєктів 
та досягнення оперативних цілей — нижній рі-
вень.

Систему контролю на різних етапах вико-
нання власної Стратегії можна побудувати на 
основі розроблених форм контролю за досяг-
ненням стратегічних цілей та виконанням про-
єктів. Але одним із типів виявлених індикаторів 
є такі, збір яких передбачений державною систе-
мою статистики. Як правило, вони з’являються 
на рівні стратегічних цілей та напрямів розвит-
ку. це дає змогу унікальну систему індикаторів 
співставляти з державними та міжнародними 
системами.

У ході моніторингу виконання Стратегії ви-
рішується низка завдань: контроль за реалізацією 
в цілому; оцінювання ступеня досягнення про-
гресу за стратегічними напрямами, стратегічними 
та оперативними цілями; аналіз інформації щодо 
змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку 
громади для уточнення та коригування (актуалі-
зації) цілей Стратегії.

Після розроблення та затвердження Страте-
гія має стати місцевою нормативною базою фор-
мування річного бюджету міської ради та річної 
програми соціально-економічного розвитку гро-
мади міста.

Стратегія має коригуватися зважаючи на 
зовнішні та внутрішні обставини, які також бу-
дуть змінюватися. Принаймні один раз на три 
роки Комітет з управління впровадженням має 
забезпечити розроблення нового Плану реалі-
зації Стратегії (проєктних карток до проєктів 
з алгоритмом їх виконання, зазначенням ре-
зультатів, показників, відповідальних осіб і ви-
конавців, строків та джерел ресурсів). Отже, 
члени Комітету з управління впровадженням, а 
також усі мешканці громади, які мають відношен-
ня до цієї роботи, повинні стежити за тим, щоб 
стратегічні й оперативні цілі та проєкти Стратегії 
залишалися доречними, актуальними та викону-
валися [10].

Таким чином, особливістю стратегічно-
го планування та реалізації стратегій соціаль-
но-економічного розвитку є те, що в системі 
«національна економіка — макроструктурна 
галузь — область — місто — селище — село — 

підприє мство» повинна простежуватися ціліс-
ність, стратегії соціально-економічного розвит-
ку підсистем мікро-, мезо- та макрорівнів не 
повинні суперечити одна одній. Лише за умови 
взаємоузгодження розроблення і впровад ження 
стратегічних планів на всіх ієрархічних рівнях 
можна забезпечити ефективність функціонуван-
ня усієї системи стратегічного планування в кон-
тексті управлі ння національним господарством. 
Зокрема в основу цієї системи повинен бути за-
кладений комплексний мето дичний підхід як ба-
зис розробки та реалізації стратегій і стратегіч-
них планів. Однак у вітчизняній практиці не на 
всіх рівнях національної економіки розроблено 
ме тодичне забезпечення формування стратегій і 
стратегі чних планів розвитку, методики, які ви-
користовуються в управлінській діяльності, міс-
тять низку недоліків з точки зору впливу на реа-
лізацію стратегічного плану [11].

Висновки. 1. Стратегічне управління є ви-
знаним у світовій практиці елементом у системі 
регіонального управління та регулювання, що 
дозволяє створювати умови для перспективного 
розвитку та приймати поточні рішення з ураху-
ванням стратегічних цілей.

2. Стратегія соціально-економічного роз-
витку регіону реально здійсненна тільки як 
невід’ємна узгоджена частина стратегії соціаль-
но-економічного розвитку країни та економічно-
го району.

3. Сутність стратегічного управління по лягає 
у реалізації довгострокових планів, що відобра-
жають кінцевий результат та шляхи його досяг-
нення, передбачає створення та розвиток певної 
економічної моделі, яка залежить від зовнішніх і 
внутрішніх фак торів.

4. Стратегія регіону як план — це певне керів-
ництво розвитку економіки області, вектор робо-
ти владних структур для здійснення поставлених 
цілей регіонального розвитку.

5. Система стратегічного планування регіо-
нального розвитку в Україні представлена страте-
гічними та про грамними документами чотирьох 
рівнів: державного, ре гіонального, субрегіональ-
ного та базового. На загальнодержавному рівні 
стратегічні пріоритети розвит ку для всіх регіонів 
України визначені в Державній стра тегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 р., яка ви-
значає три основні цілі: підви щення рівня кон-
курентоспроможності регіонів, терито ріальна 
соціально-економічна інтеграція і просторовий 
розвиток та ефективне державне управління у 
сфері ре гіонального розвитку

6. Алгоритм розроблення Стратегії еконо-
мічного розвитку міста Бердянська такий: орга-
нізація роботи; проведення аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовища; визначення стра-
тегічного бачення, напрямів розвитку; розро-
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блення планів дій / плану реалізації; громадське 
обговорення та ухвалення Стратегії; моніторинг 
та впровадження стратегічного плану економіч-
ного розвитку міста.

7. Особливістю стратегічного планування 
та реалізації стратегій соціально-економічного 
розвитку є те, що в системі «національна еко-
номіка — макроструктурна галузь — область — 
місто — селище — село — підприє мство» має 
простежуватися цілісність, стратегії соціально-
економічного розвитку підсистем мікро-, мезо- 
та макрорівнів не повинні суперечити одна од-
ній.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.11 В. В. Малишко

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ФІНАНСОВОї ПОЛІТИКИ В УКРАїНІ

Анотація. У статті обґрунтовано важливість удосконалення фінансової політики як основи будь-якої 
соціально- та виробничо-економічної діяльності, її основні структурні складники, визначено бюджетно-
податкову, грошово-кредитну політику управління державним боргом; функціональних — управління фі-
нансовими ресурсами та забезпечення бюджетної безпеки. Встановлено екзогенні й ендогенні чинники, які 
впливають на ефективність здійснення фінансової політики та можуть бути її наслідками. Це державний 
борг, бюджетний дефіцит, не раціональні витрати фінансових ресурсів. Визначено пріоритетні напрями та 
інструменти удосконалення фінансової політики, у т. ч. на рівні фінансових інститутів.

Ключові слова: управління, фінансова політика, бюджетна безпека, державний борг, дефіцит, соціаль-
но-економічні процеси, інструменти, економічне зростання, пріоритети.

Summary. The article substantiates the importance of improving financial policy as the basis of any socioindus-
trial and economic activities. As its main structural components are defined fiscal, monetary and debt management 
policies; functional — financial management and ensure fiscal security. Set of exogenous and endogenous factors that 
affect the effectiveness of the implementation of financial policies and may be its consequences. This public debt, budget 
deficit, not the rational spending of financial resources. Defined priorities and tools for improving the financial policies, 
including the level of financial institutions.
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її розвитку є недостатньо дослідженими дотепер та 
потребують подальшого наукового опрацювання з 
огляду на нові чинники й обставини реалізації.

Мета статті — дослідити рівень здійснення 
фінансової політики та бюджетної безпеки країни 
й ефективності управління ними з урахуванням 
нових чинників їх забезпечення та розробити від-
повідні інструменти удосконалення і підвищення 
на перспективу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фі-
нансова діяльність та управління нею є од нією 
з головних сфер діяльності, яка спрямована на 
ефективний розподіл фінансових ресурсів та їх 
використання для забезпечення сталого роз-
витку країни. Завданнями, які ставляться перед 
фінансовою політикою, є ефективний розподіл 
фінансових ресурсів, формування механізму фі-
нансового управління, а також регулювання і сти-
мулювання економічних і соціальних процесів. 
Щоб покращити добробут громадян, фінансова 
політика повинна мати за мету підвищувати зрос-
тання економіки, а для цього потрібно забезпечу-
вати рівень оптимізації розподілу валового вну-

Постановка проблеми. Важливим завданням 
державної фінансової політики в Україні є наро-
щування фінансових ресурсів загалом на осно-
ві зростання базових факторів формування ВВП. 
Одним із важливих елементів фінансової політики 
має стати її спрямованість на усунення диспропор-
цій у розподілі первинних доходів між працею, ка-
піталом і державою. Фінансова політика відіграє 
важливу роль для зростання національної еконо-
міки, добробуту населення, підвищення обороноз-
датності країни. Тому розгляд пропонованої теми 
завжди є актуальним і потребуватиме подальших 
досліджень та розробок і обґрунтувань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням фінансової політики та бюджетної 
безпеки держави займалися такі відомі українські 
науковці, як: О. Білик, Т. Боголіб, І. Валуйський, 
е. Гатаулліна, Л. Зверук, В. Кравець, В. Малишко, 
С. Онищенко, Т. Сіташ, О. Тарасова, В. Ящук та ін. 
їх здійснення має базуватися на науково обґрунто-
ваній концепції економічного розвитку суспільства 
та давати реальні поточні та стратегічні результати. 
Проте окремі складові такої політики та напрями 
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трішнього продукту. Фінансова політика повинна 
мати чітку стратегію та враховувати можливості й 
потреби національної економіки.

На думку е. Гатаулліної, «пріоритетними за-
ходами державної фінансової політики, які ре-
алізуються у країнах з розвинутою на трансфор-
маційною економікою, є підвищення фіскальної 
ефективності податкової системи, удосконалення 
системи управління державними фінансами, під-
вищення дієвості механізму середньострокового 
бюджетного планування та прогнозування, зни-
ження показників структурного дефіциту бюдже-
ту та державного боргу, оптимізація видаткової 
частини бюджету» [1].

Фінансова політика є одним з основних ін-
струментів для розвитку суспільства та регулю-
вання соціально-економічних процесів на на-
ціональному рівні. У період структурних реформ 
потрібно посилювати вплив такого інструменту, 
як державна фінансова політика на економіку 
держави, удосконалювати механізми для еконо-
мічного зростання. Дуже важливим є створення 
такої структури фінансової системи, яка б базува-
лася на взаємодії державного регулювання еконо-
мічних процесів та механізмів саморегулювання, 
а для цього потрібна відповідна інституційна сис-
тема з розвинутими фінансовими інститутами.

Пристосування до змін у структурі фінансових 
відносин, впливу зовнішніх економічних факто-
рів — це важливе завдання фінансово-економічної 
політики. Так, В. Кравець у своєму дослідженні за-
значила, що «при формуванні фінансової політи-
ки на середньострокову перспективу необхідним є 
врахування впливу екзогенних та ендогенних фак-
торів на економічну систему, які визначають тен-
денції соціально-економічного розвитку.

До екзогенних факторів належать темпи зрос-
тання валового внутрішнього продукту країн, що 
формують попит на основні групи товарів вітчиз-
няного експорту, рівень цін на продукти експорту 
та імпортовані енергоносії, обсяги та структура 
іноземних інвестицій, кон’юнктура на світових 
фінансових ринках, яка впливає на можливості 
держави здійснювати запозичення та операції по 
рефінансуванню державного боргу. До внутрішніх 
економічних факторів належить частка перероз-
поділу валового внутрішнього продукту через бю-
джет та державні цільові фонди, прогнозований 
обсяг бюджетних доходів та видатків, дефіциту 
(профіциту) бюджету, обсяг прямого та гаран-
тованого державного боргу, показники співвід-
ношення заощаджень та інвестицій в економіку, 
грошово-кредитного регулювання» [2].

Як було досліджено у попередніх роботах, 
«реалізація фінансової політики держави здій-
снюється у вигляді комплексу заходів, які втілю-
ються через фінансове право, фінансову систему 
і фінансовий механізм з метою найбільш повного 

виконання фінансами своїх функцій. Через нор-
ми фінансового права та елементи фінансової 
системи і фінансового механізму здійснюється 
реалізація положень концепції економічного роз-
витку держави. Якщо остання відсутня, то навряд 
чи можна говорити про будь-яку фінансову полі-
тику в державі» [3, с. 4.3].

На сьогодні вітчизняні вчені, досліджуючи 
фінансову політику країни, зазначають, що го-
ловними її проблемами є недостатня конкурен-
тоспроможність та відсутність суттєвої динаміки 
зростання української економіки, а також необ-
хідність запровадження нової моделі фінансового 
розвитку. Якщо вирішити зазначені проблеми на-
лежним чином — це дасть нашій державі рух впе-
ред і вона буде займати вищі позиції в рейтингах 
серед найрозвинутіших країн світу. Т. Сіташ за-
значила, що поглиблення курсу ринкових реформ 
на інноваційних засадах та їх прискорення, ради-
калізація системних перетворень можуть забезпе-
чити прогресивний розвиток держави [4].

Державна фінансова політика є важливою 
складовою економічної політики держави. До 
основних видів фінансової політики держави 
можна віднести бюджетно-податкову політику, 
грошово-кредитну політику та політику управ-
ління державним боргом. ці види розкривають 
сутність та формування фінансової політики дер-
жави в цілому, адже саме від їх показників зале-
жать економічний розвиток та бюджетна безпека 
країни. Фінансова політика нинішнього етапу 
розвитку розроблена на основі вимог фінансової 
стратегії та з урахуванням сформованих економіч-
них умов. Вона передбачає подолання кризового 
стану, в якому знаходяться фінанси сучасності.

Для цього потрібно створити таку систему, 
яка стимулюватиме до ефективного управління 
державними фінансовими ресурсами. На нашу 
думку, важливими чинниками, що впливають 
на негативний розвиток фінансової політики та 
бюджетної безпеки, виступає великий дефіцит 
державного бюджету, зростання внутрішнього і 
зов нішнього державного боргу, наявність великої 
кількості збиткових і малорентабельних підпри-
ємств, зростання незавершеного будівництва. Для 
їх подолання потрібно виробити таку стратегію, 
яка б давала змогу уникати цих явищ та знаходити 
оптимальні шляхи їх подолання. Фінансова по-
літика, що реалізується через фінансову систему 
країни, не відповідає стандартам економічно роз-
винених країн ЄС.

Як стверджує В. Ящук, «основними напря-
мами фінансової політики на середньострокову 
перспективу є оптимізація розміру бюджетного 
дефіциту, підвищення ефективності формуван-
ня видатків бюджету, використання бюджетних 
коштів, посилення регулюючої функції податко-
вої системи, проведення ліберальної монетарної 
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політики, удосконалення системи управління 
державними фінансами з одночасним стимулю-
ванням економічного зростання шляхом вико-
ристання відповідних інституційних фінансових 
механізмів» [5]. Л. Зверук та О. Білик вказують, що 
«бюджетна безпека — це спроможність бюджет-
ної системи забезпечити фінансову самостійність 
та стійкість держави ефективного використан-
ня нею бюджетних коштів у процесі виконання 
функцій соціального захисту; державного управ-
ління і міжнародної діяльності; фінансування на-
уки, освіти, культури і охорони здоров’я; забезпе-
чення національної безпеки й оборони, реалізації 
інвестиційної та екологічної політики» [7].

Доповненням до попереднього визначення 
Л. Зверук зазначає, що «бюджетна безпека дер-
жави — стан забезпечення платоспроможності 
(рівень бюджетного потенціалу) держави щодо 
виконання нею своїх функцій з урахуванням ба-
лансу доходів і видатків державного й місцевих 
бюджетів та доцільності, законності й ефектив-
ності використання бюджетних коштів на всіх 
рівнях» [8]. Проаналізувавши термін «бюджетна 
безпека», можна зауважити, що найважливішими 
її критеріями є ефективне використання позико-
вих коштів для фінансування бюджетних видат-
ків, визначення необхідних цілей, які б відповіда-
ли інтересам держави, контроль за ефективністю 
використання бюджетних коштів, згідно з бю-
джетним законодавством.

Бюджетна безпека — це фінансова стійкість 
державних фінансів, а також допомога орга-
нам державної влади ефективно виконувати свої 
функції. Вона оцінюється через відношення дефі-
циту (профіциту) державного бюджету до ВВП, у 
відсотках; рівень перерозподілу ВВП через зведе-
ний бюджет, %; відношення обсягу сукупних пла-
тежів з обслуговування та погашення державного 
боргу до доходів державного бюджету, % [8].

Основними характеристиками бюджетної 
безпеки має бути співвідношення доходів до ви-
датків державного та зведеного бюджетів. Якщо 
ці характеристики не задовольнятимуть бюджет-
ну безпеку, то будуть порушуватися й інші інди-
катори. Також вважається, що співвідношення 
податкових до неподаткових надходжень забез-
печує нестабільність бюджетних доходів у цілому, 
але податкові надходження більш стабільні, еко-
номічно обґрунтовані і через це вони позитивно 
впливають на рівень бюджетної безпеки загалом.

На нашу думку, економічне зростання країни 
буде досягнуто, якщо буде зменшене податкове 
навантаження на вітчизняних виробників продук-
ції. Також зменшення видатків держави приведе 
до зменшення дефіциту бюджету України. Саме 
ці показники будуть пріоритетними напрямами 
реформування економіки країни на перспективу 
[9]. Основними загрозами для бюджетної безпе-

ки є: високий рівень державного боргу; дефіцит 
державного бюджету; збільшення частки видатків 
державного бюджету на фінансування потреб на-
ціональної оборони та безпеки.

Для зміцнення бюджетної безпеки органи 
управління мають створити таке середовище ді-
яльності (економічне, соціальне, політичне, ін-
ституційне), яке буде збалансовувати бюджет-
ний та податковий процеси. ці процеси повинні 
мати важливі пріоритети: розробка механізмів 
для уникнення загроз бюджетній системі держа-
ви; підтримка бюджетної спроможності; розвиток 
бюджетної децентралізації; зменшення бюджет-
ного дефіциту і державного боргу; а також конт-
роль за фінансовими ресурсами; впровадження 
інноваційних методів та інструментів в управлін-
ня державними фінансами і бюджетною безпе-
кою; розвиток концепції соціальної відповідаль-
ності у діяльності всіх стейкхолдерів [10].

Висновки. Фінансова й бюджетна діяльність 
є важливою складовою економічної стратегії дер-
жави, яка забезпечує економічне зростання та 
має чітке спрямування. Напрями та інструменти 
їх забезпечення, управління й регулювання є за-
порукою фінансової стійкості суб’єктів господа-
рювання, сталого розвитку національного гос-
подарства і довкілля, збереження цілісності та 
єдності фінансової системи й подолання різного 
роду загроз у соціально-економічній та екологіч-
ній сферах, а також у сфері національної безпеки 
й оборони. Управління державними фінансами, 
бюджетною діяльністю та регулювання їх розвит-
ку на перспективу повинне враховувати досвід та 
досягнення й надбання інших країн у цій сфері.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
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ОРГАНІЗАЦІЯ Й МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ їХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. У статті виявлені особливості організації та здійснення обліку розрахункових операцій 
аграрних підприємств. Виявлені їх вузькі місця та джерела можливих зловживань. Вказані основні норма-
тивні документи та міжнародні й національні стандарти забезпечення бухгалтерського обліку. Здійснено 
також класифікацію розрахункових операцій, а також використання для їх обліку балансових та поза-
балансових рахунків. Обґрунтовано, що для удосконалення організації та обліку розрахунків та збільшення 
значущості їх використання в управлінні доцільним є посилення достовірності аналітичної складової обліку. 
Для цього було розроблено напрями практичного вирішення вказаного завдання.

Ключові слова: аграрні підприємства, організація, облік, розрахункові операції, особливості, баланс, по-
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Summary. The article reveals the features of the organization and implementation of accounting of settlement op-
erations of agricultural enterprises. Their bottlenecks and sources of possible abuses are revealed. The main normative 
documents and international and national accounting standards are specified. The classification of settlement transac-
tions, as well as the use of balance sheet and off-balance sheet accounts for their accounting, has also been carried out. 
It is proved that in order to improve the organization and accounting of calculations and increase the importance of 
their use in management, it is expedient to strengthen the reliability of the analytical component of accounting. For this 
purpose directions of the practical solution of the specified problem have been developed.
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вимагати представлення інформації про діяль-
ність аграрних підприємств.

Господарська діяльність будь-якого суб’єкта 
аграрного господарювання пов’язана з викорис-
танням коштів, матеріальних і нематеріальних 
цінностей. Основою їх безперервного колообігу є 
господарські процеси. Однією з важливих переду-
мов подальшої діяльності аграрних підприємств є 
процес постачання, що тісно пов’язаний з розра-
хунковими операціями, які можуть призводити до 
утворення зобов’язань. Через різницю у часі між 
моментами постачання та сплати за рахунками в 
аграрних підприємств виникає поточна кредитор-
ська заборгованість за товари, роботи та послуги.

Даний вид зобов’язань є тимчасово вільними 
обіговими коштами та здійснює суттєвий вплив 
на фінансову стійкість і платоспроможність 
суб’єкта господарювання. Тому їх розмір потрібно 
ретельно контролювати. Причиною виникнення 
значної кредиторської заборгованості часто стає 
недосконалість розрахунків з постачальниками та 

Постановка проблеми. У новій ринковій 
економіці підприємства, у т. ч. аграрні, функ-
ціонують на основі різних форм власності і з 
застосуванням різних організаційно-правових 
форм — приватної, спільної, кооперативної та 
ін. Тому іншого значення й функцій набули об-
лік і оцінка результатів господарської діяльнос-
ті. це стало необхідним для встановлення май-
нових відносин із засновниками, інвесторами, 
контрагентами, орендарями й орендодавцями, а 
також з державою — із приводу сплати податків 
і інших обов’язкових платежів до бюджету та по-
забюджетних фондів.

Публічні інтереси зажадали, щоб бухгалтер-
ський облік майна, зобов’язань, усіх господар-
ських операцій, виявлення результатів їхнього 
проведення, об’єктів оподатковування тощо про-
водилися за єдиними правилами. це дає можли-
вість забезпечити порівнюваність та певну уні-
фікацію усіх фінансових відносин підприємств із 
державою, іншими суб’єктами, що мають право 
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підрядниками, недбалість і помилки працівників, 
шахрайство та зловживання службовими повно-
важеннями.

Як наслідок — порушення фінансової й роз-
рахункової дисципліни. Тому правильне, ефек-
тивне та своєчасне ведення розрахунків з по-
стачальниками та підрядниками, достовірне 
відображення облікової та аналітичної інформації 
щодо розрахункових операцій набуває великого 
значення, спонукає необхідність їх вдосконален-
ня. Тому обрана тематика досліджень є актуаль-
ною та своєчасною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-
хідно зазначити, що вирішенню проблем орга-
нізації та бухгалтерського обліку розрахункових 
операцій суб’єктів господарювання агросфери 
присвячені праці вітчизняних науковців: Л. Мар-
муль, В. Плаксієнка, Л. Рибіної, О. Сарапіної, 
О. Шевчук та ін.

Мета статті — виявити особливості організа-
ції та обліку здійснення розрахункових операцій 
аграрних підприємств та обґрунтувати напрями їх 
удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
ним із важливих інструментів управління щодо 
зміцнення фінансово-економічного становища 
підприємств агросфери є контроль за фактич-
ним станом їх розрахунків, динамікою дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, виявлен-
ня фактів навмисного спотворення облікових 
даних суб’єктами господарських зв’язків. При 
цьому важливого значення набувають питання 
законності обмінних операцій, їх доцільності, 
документальної обґрунтованості та правильності 
відображення у бухгалтерському обліку та обліко-
во-фінансовій звітності.

Існуючі методологічні засади управління, як 
і практика організації бухгалтерського обліку роз-
рахунків, не завжди використовують можливості 
посилення позитивного впливу обліку і контролю 
за дотриманням розрахунково-платіжної дисци-
пліни суб’єктів підприємницької діяльності. Тому 
одними із напрямів вирішення проблеми ефек-
тивного управління розрахунками є виявлення 
адекватних їхній сутності класифікаційних ознак, 
розроблення науково-обґрунтованої системи їх 
обліку. Поряд з цим, додаткового осмислення по-
требує низка питань, пов’язаних зі зростанням 
ролі розрахунків як важливішого об’єкта обліку: 
питання обліку договірних зобов’язань і прав; 
створення умов поліпшення облікової інформації 
та приведення її у відповідність до потреб зовніш-
ніх й внутрішніх користувачів.

Розвиток товарного аграрного виробництва у 
світі склав підґрунтя інтернаціоналізації економі-
ки і агробізнесу, зумовив потребу в уніфікованій 
системі розвинених розрахунків і вплинув на фор-
мування вимог до їх механізму. З точки зору дер-

жавних інтересів готівково-грошові розрахунки 
ускладнюють здійснення контролю за грошовим 
обігом юридичних і фізичних осіб. Тому в Україні 
прийняте законодавство, що обмежує готівково-
грошові розрахунки і передбачає особливу систе-
му контролю за їх здійсненням.

Нині в обліково-економічній літературі не 
виділено чітке поняття форми розрахунків. Зо-
крема, Л. Рибіна, викладаючи власне розумін-
ня цієї категорії, визначає форму розрахунків як 
«…вид носіїв боргових вимог на кошти, які від-
різняються структурою документів і документо-
обігом, часом і місцем виконання розрахунків, 
ступенем гарантії платежів» [1, с. 156]. Чинне за-
конодавство України не розкриває змісту терміна 
«форма розрахунків», натомість наводиться пере-
лік форм розрахунків, які застосовують при про-
веденні переказу, а саме: «акредитивна, вексель-
на, інкасова, за гарантійними зобов’язаннями, за 
чеками, з використанням документів на переказ».

Результати проведених досліджень свід-
чать, що поняття «розрахунок» та «платіж» тісно 
пов’язані. Так, наприклад, В. Ющенко дає таке 
визначення безготівкових розрахунків: «безготів-
кові розрахунки — це платежі, що здійснюються 
як у вигляді матеріального обігу паперових доку-
ментів, так і у вигляді магнітних записів, магніт-
ного зчитування, руху електронних повідомлень» 
[2, с. 18]. економічна енциклопедія трактує по-
няття «платіж» як фінансово-грошові операції, 
пов’язані з розрахунками громадян, підприємств 
і організацій між собою, а також органами фінан-
сово-кредитної системи [3, с. 754]. Сучасний еко-
номічний словник визначає поняття розрахунку 
як сплату грошей за зобов’язаннями [4, с. 26].

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про фінансові ін-
струменти та її розкриття у фінансовій звітності 
визначаються П(С)БО 13 «Фінансові інструмен-
ти», згідно з яким фінансовий інструмент — це 
контракт, який одночасно приводить до виник-
нення (збільшення) фінансового активу в одно-
го підприємства і фінансового зобов’язання або 
інструмента власного капіталу в іншого. На це 
вказують Л. Мармуль, В. Плаксієнко, С. Скрип-
ник та інші автори науково-навчального видання 
[5, с. 176].

Аналогічно дане поняття трактується у між-
народних стандартах фінансової звітності IAS 32 
«Фінансові інструменти». Таким чином, фінан-
сові інструменти включають як первісні інстру-
менти, наприклад, дебіторську й кредиторську 
заборгованість та цінні папери, які надають пра-
во власності, так і похідні інструменти, напри-
клад, фінансові опціони, ф’ючерсні та форвардні 
контракти.

Отже, платіжними інструментами розра-
хункових відносин можуть бути також фінансові 
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інструменти, що призводить до виникнення пев-
них особливостей стосовно об’єктів обліку в роз-
рахунках, а саме: фінансові інструменти, на від-
міну від розрахунково-платіжних документів, є 
самостійними об’єктами бухгалтерського обліку. 
Використання фінансових інструментів у розра-
хунках надає підприємствам більш широкі мож-
ливості у прийнятті рішень щодо забезпечення 
своєчасного виконання зобов’язань.

На особливості методики бухгалтерського облі-
ку безготівкових розрахунків із використанням пла-
тіжних вимог впливає також предмет розрахунків. 
Як правило, ним може бути заборгованість перед 
бюджетом, заборгованість перед митними органа-
ми, фіктивні кошти, які незаконно перебувають в 
обігу, сума фінансових санкцій, висунутих підпри-
ємству за порушення розрахунків з бюджетом, сума 
боргу за векселем, розрахунки за претензіями. У разі 
стягнення коштів як фінансових санкцій зазначе-
ні суми у бухгалтерському обліку відображаються у 
складі витрат звітного періоду з відповідним впли-
вом на фінансові результати, що відображені саме в 
бухгалтерському обліку [6, с. 73].

При цьому особливості методики обліку без-
готівкових розрахунків визначаються залежно від 
таких характеристик господарської операції: 

1. Місцезнаходження економічного агента. 
2. Наявність фактичного руху коштів при 

здійсненні розрахунків. 
3. Результати здійснення розрахунків: за вер-

шення господарської операції або утворення дебі-
торської (кредиторської) заборгованості.

Вибір ефективної форми розрахунків сприяє 
поліпшенню фінансового стану підприємства, 
зростанню його прибутку без залучення додатко-
вих капітальних вкладень [7, с. 49]. Тому в умовах 
ринку вибір форми розрахунків, на нашу думку, 
необхідно здійснювати за такими критеріями: 
надійність, шляхом гарантування своєчасності 
надходження коштів на рахунок виробника про-
дукції в повному обсязі; контроль через належний 
рівень взаємного і банківського контролю за ви-
конанням договірних зобов’язань; прискорення 
документообігу; пришвидшення обігу коштів че-
рез скорочення термінів отримання товарно-ма-
теріальних цінностей і термінів їх оплати покуп-
цями; мінімальна трудомісткість розрахункових 
операцій.

У ринковому середовищі аграрна підпри-
ємницька діяльність будується також на системі 
укладених договорів постачання продукції (робіт, 
послуг). Оскільки договір є основним інструмен-
том, який переміщує матеріальні та фінансові ре-
сурси підприємства, то причини, які створюють 
передумови до виникнення і несвоєчасного пога-
шення заборгованостей, можуть випливати, влас-
не, із господарських договорів [8, с. 49].

Для узагальнення інформації про наявність та 
рух зобов’язань по укладених контрактах, а також 
контролю за їх виконанням призначено позаба-
лансовий бухгалтерський рахунок 03 «Контрактні 
зобов’язання». Слід зауважити, що План рахунків 
бухгалтерського обліку підприємств і організацій 
розглядає можливість обліку деривативів та інших 
контрактів, розкриття інформації щодо яких пе-
редбачено відповідними Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку [9, с. 51].

Для аграрного виробника традиційним за-
лишається укладання господарських договорів 
товарного змісту, а операції за деривативом мож-
на віднести до категорії другорядних. У зв’язку з 
цим доцільно в сучасних умовах господарювання 
введення в облік таких позабалансових рахунків, 
як «Договірні права» та «Договірні зобов’язання». 
Головною особливістю, яка визначає прийоми та 
методи відображення господарських договорів на 
позабалансових рахунках, є врахування такої умо-
ви договору, як спосіб оплати (повна передопла-
та, часткова передоплата, оплата після одержання 
продукції).

Висновки. Як показало здійснене досліджен-
ня, напрями удосконалення організації та обліку 
розрахункових взаємовідносин суб’єктів госпо-
дарювання пов’язані з підвищенням аналітичної 
цінності облікової інформації. Тому під час побу-
дови аналітичного обліку розрахункових відносин 
необхідно звернути увагу на низку важливих мо-
ментів. До них належать: 

1. Класифікація розрахунків за економіко-
правовим змістом. Розрахунки за попередньо 
укладеними договорами пропонуємо класифікува-
ти як комерційні, що, своєю чергою, поділяються 
залежно від об’єктів обліку на товарні та фінансові. 

2. Встановлення видів господарських догово-
рів (договір купівлі-продажу, договір постачання, 
договір підряду, договір бартеру, договір про на-
дання послуг, договір зберігання, договір оренди, 
договір про товарний кредит). 

3. Аналітичний облік необхідно вести за кож-
ним окремим договором та суб’єктом договірних 
зв’язків. 

4. Встановлення суми прострочених зо-
бов’язань та розрахунку величини матеріального 
відшкодування необхідно здійснювати на основі 
врахування умов та строків розрахунків.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНА ТА КАПІТАЛІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Анотація. У статті розглянуті нормативно-правові акти, методичні рекомендації та розробки, об-
лікові форми, положення та стандарти, які регламентують формування та здійснення обліку майна і капі-
талів у сільськогосподарських виробничих кооперативах (СВК). Встановлені їх відмінності від аналогічних 
процедур організації та обліку в аграрних підприємствах. Зокрема, ідеться про відсутність статутного 
капіталу та представлення його інших видів. Також виявлені джерела формування майна та капіталів СВК 
та їх відображення на субрахунках в обліку. Велику увагу приділено формуванню пайового капіталу та різних 
фондів кооперативів, а також різних видів виплат, порядку їх здійснення та відображення в обліку. Здійсне-
но оцінювання руху майна, капіталів, а також виплат та їх обліку. Розроблені заходи щодо удосконалення їх 
організаційно-облікового забезпечення.

Ключові слова: сільськогосподарські виробничі кооперативи, організаційно-облікове забезпечення, май-
но, капітали, паї, виплати, удосконалення, управління.

Summary. The article deals with laws and regulations, methodological recommendations and research, account-
ing forms, regulations and standards governing the formation and implementation of property and capital accounting in 
agricultural production cooperatives (APC). Their differences from the similar organization and accounting procedures 
in agricultural enterprises are established. In particular, it is about the lack of authorized capital and representation 
of its other types. The sources of the APC assets and capital formation and their mapping on the sub-accounts are also 
revealed. Much attention is paid to the formation of equity capital and various cooperative funds, as well as to the dif-
ferent kinds of payments and their accounting. The assessment of property and capital movement, payments and their 
accounting is made. The measures to improve their organizational and accounting support are developed.

Key words: agricultural production cooperatives, organizational and accounting support, property, capital, shares, 
payments, improvement, management.
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В. Плаксієнко та ін. Проте питання організацій-
но-облікового забезпечення формування майна 
та капіталів СВК, здійснення виплат і його удо-
сконалення потребують подальших досліджень.

Мета статті — визначити систему, порядок, 
особливості організаційно-облікового забезпе-
чення формування майна та капіталів сільсько-
господарських виробничих кооперативів, від-
повідних виплат й обґрунтувати напрями його 
удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спе-
цифічною особливістю сільськогосподарських 
виробничих кооперативів (СВК) є те, що при 
створенні статутний капітал не формується, як це 
передбачено для господарських товариств. СВК 
у порядку, передбаченому його статутом, формує 
пайовий, резервний, неподільний та спеціальний 

Постановка проблеми. Діяльність сільсько-
господарських виробничих кооперативів набуває 
дедалі більшого поширення у всьому світі. Ви-
користовуючи принципи кооперації, тобто до-
бровільного об’єднання товаровиробників, вони 
сприяють розвитку аграрного виробництва, під-
приємницької ініціативи сільських жителів та 
формуванню середнього класу на селі. Тому ви-
вчення діяльності кооперативів та розроблення її 
перспективних напрямів й удосконалення управ-
ління ними є актуальними та своєчасними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іден-
тифікація сутності, розроблення принципів, різні 
аспекти функціонування сільськогосподарських 
виробничих, обслуговуючих, а також споживчих 
кооперативів знайшли відображення у працях 
таких науковців, як: М. Гриценко, Л. Мармуль, 
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фонди (капітали) згідно зі ст. 20 Закону України 
«Про кооперацію» [1] (рис. 1). 

Особливістю пайового капіталу є те, що його 
розмір не реєструється у статуті сільськогосподар-

ського виробничого кооперативу, тому внески но-
вих членів кооперативу чи вихід із членів коопе-
ративу не потребують перереєстрації статуту в 
органах державної влади. У зв’язку з цим пайовий 

Рис. 1. Нормативно-облікове забезпечення майна та капіталів  
сільськогосподарського виробничого кооперативу

Таблиця 1
Структура та динаміка власного капіталу  

сільськогосподарського виробничого кооперативу «Південний» (назва умовна)

Фонди (капітали) 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. у % до 

2015 р.тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Зареєстрований (пайовий) капітал 14,0 0,6 12,0 0,3 12 0,3 85,7

Додатковий капітал 169,0 6,7 136,9 4,0 136,9 2,9 81

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 2342,0 92,7 3287,8 95,7 4569,5 96,8 195,1

Власний капітал, всього 2525,0 100 3436,7 100 4718,4 100 186,9

капітал формується в міру фактичної передачі па-
йовиками своїх внесків. Єдиної законодавчої бази 
формування і руху пайового капіталу не існує. А 
тому кожний кооператив під час вирішення таких 
питань керується нормами спеціального законо-
давства і власного статуту.

Джерелами формування майна сільськогос-
подарського виробничого кооперативу є: вступ-
ні, членські та цільові внески його членів, паї та 
додаткові паї; майно, добровільно передане коо-
перативу його членами; кошти, що надходять від 
провадження господарської діяльності. На під-
ставі практичної діяльності СВК «Південний» 
(назва умовна) доцільно розглянути склад і дже-
рела формування пайового капіталу:

— неподільний капітал формується зі вступ-
них внесків учасників;

— основний пайовий капітал включає паї 
(майнові внески);

— додатковий пайовий капітал включає до-
даткові внески членів кооперативу за рахунок 
власних коштів); частки доходу на пай (дивіден-
ди), інші внески.

Тому вважаємо за доцільне ведення обліку 
пайового капіталу за такими субрахунками:

— 4021 «Неподільний капітал»;
— 4022 «Основний пайовий капітал»;
— 4023 «Додатковий пайовий капітал».
На нашу думку, введення зазначених субра-

хунків підвищуватиме рівень інформаційного за-
безпечення прийняття управлінських рішень і 
розрахунків з членами кооперативу. Для цього 
використовуються джерела формування кожного 
з цих фондів (капіталів), субрахунки бухгалтер-
ського обліку, на яких вони обліковуються (згідно з 
Методичними рекомендаціями № 190 [2]), з ураху-
ванням змін, внесених наказом № 627 [3] до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцій про 
його застосування, затверджених наказом № 291 
[4]. Структуру власного капіталу СВК «Південний» 
характеризують показники, наведені в табл. 1.

Як свідчать дані табл. 1, найбільша питома 
вага у величині власного капіталу кооперативу 
«Південний» припадає на нерозподілений прибу-
ток, який збільшився у 2017 р. на 1281,7 тис. грн 
або на 39,0 % порівняно з попереднім роком. На 
пайовий капітал припадає лише 0,3–0,6 % у ди-
наміці за три останні роки та має тенденцію до 
зменшення, що пов’язано з виходом пайщиків з 
коопе ративу. Загалом на власний капітал у паси-

Нормативне забезпечення обліку майна СВК
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вах кооперативу припадає досить значна частка, 
яка щорічно зростає, зокрема у 2015 р. — 81,6 %, у 
2016 р. — 88,8 %, а в 2017 р. — 90,8 %.

На відміну від інших фондів сільськогоспо-
дарських виробничих кооперативів, пайовий і не-

подільний фонди існують протягом усього часу їх 
функціонування. У бухгалтерському обліку фор-
мування фондів сільгоспкооперативу за рахунок 
внесків його членів відображається у такий спо-
сіб, наведений у табл. 2.

Таблиця 3
Облік операцій з формування резервного та неподільного фонду (капіталу)  

у сільськогосподарських виробничих кооперативах

№ 
з/п

Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік

Дебет Кредит Сума, грн

1 Направлено прибуток поточного року на формування:  
резервного капіталу (фонду) 443 43 2000

неподільного капіталу (фонду) 4021 1000

2 Отримано безповоротну фінансову допомогу на формування 
резервного капіталу (фонду) 311 43 5000

Таблиця 2
Формування фондів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Південний» за рахунок внесків його членів

№ 
з/п

Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік

Дебет Кредит Сума, грн

1 Надходження вступних внесків 311 4021 10 000

2 Надходження паю 301 4022 30 000

3 Надходження додаткового паю 10 4023 20 000

4 Отримання будівельних матеріалів 205 422 40 000

Внески членів сільгоспкооперативу — пай, 
додатковий пай, вступні, членські, цільові вне-
ски, — є основними джерелами формування фон-
дів (капіталів). Внески бувають як у грошовій, так 
і в майновій формі. Майнові внески оформляють 
первинними документами, прийнятими для опе-
рацій передачі відповідного майна, наприклад: 
необоротні матеріальні активи — актами прий-
мання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів (форма № ОЗСГ-1), запаси — 
накладними (внутрішньогосподарського призна-
чення) (форма №ВЗСГ-8) тощо.

Майно вноситься також на підставі акту прий-
мання-передачі майна. В акті міститься опис май-
на, що вноситься, його грошова оцінка, дата, на 
яку майно вноситься до сільськогосподарського 
виробничого кооперативу, підпис члена коопера-
тиву, що вносить таке майно, підпис голови коопе-
ративу та печатка. Після передачі майна до коопе-

ративу в його члена виникає право на пай — частку 
в майні кооперативу у вартісному вираженні.

Облік паїв членів сільськогосподарських ви-
робничих кооперативів здійснюється в пайових 
книжках, пайових посвідченнях, картках пайови-
ків, інших документах, які засвідчують рух паїв, 
а також у реєстрах аналітичного та синтетичного 
обліку. Через таку невиправдану різноманітність 
форм обліку на практиці це призводить не лише 
до ускладнень і плутанини, а й до грубих помилок 
і порушень майнових прав членів кооперативу.

У бухгалтерському обліку сільськогосподар-
ського виробничого кооперативу операції з фор-
мування резервного та неподільного фонду (ка-
піталу) відображаються у спосіб, відображений у 
табл. 3. Особливістю обліку пайового капіталу є 
те, що зміни його розміру не призводять до пе-
ререєстрації кооперативу чи до внесення змін в 
установчі документи (табл. 3).

Порядок відображення змін у розмірі пайово-
го капіталу сільськогосподарського виробничого 
кооперативу наведено в табл. 4.

Бухгалтерський облік виплат у сільгоспко-
оперативах також має певні особливості. Так, у 
СВК «Південний» виплачують своїм членам: за-
робітну плату; кооперативні виплати; виплати на 
паї. Заробітну плату нараховують та виплачують у 
загальновстановленому порядку, прийнятому для 
заробітної плати, за формами та системами відпо-
відно до норм чинного трудового законодавства.

Виплати на паї — виплати частини доходу 
кооперативу на паї члена кооперативу. Розмір 

виплат на паї встановлений рішенням загальних 
зборів після відрахувань обов’язкових коштів на 
формування й поповнення його фондів. Випла-
ти здійснюють у грошовій формі, продукцією, а 
також у формі збільшення паю та інших формах, 
передбачених статутом кооперативу. Загальна 
сума виплат на паї не може перевищувати 20,0 % 
доходу, визначеного до розподілу.

Загальна сума пайового капіталу, як вка-
зувалося раніше, складається з обов’язкових 
і додаткових паїв членів сільгоспкооперативу 
та відображається у бухгалтерському обліку за 
кредитом субрахунку 4021. Водночас згідно із 
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Законом України «Про кооперацію» [1], розмір 
паю члена кооперативу залежить від фактич-
ного його внеску до пайового капіталу. Паї, в 
тому числі резервного і спеціального фондів, є 
персоніфікованими й у сумі визначають загаль-
ну частку кожного члена кооперативу в майні 
кооперативу. Тобто, для підрахунку загально-
го пайового капіталу та частки кожного члена 
сільгоспкооперативу слід брати також до уваги 
внески членів сільгоспкооперативу до резерв-
ного і спеціального капіталів.

Висновки. У процесі досліджень було виявле-
но, що здійснення обліку майна й капіталів сіль-
ськогосподарських виробничих кооперативів має 
суттєві відмінності від аналогічної роботи в аграр-
них підприємствах. це пояснюється кооператив-
ною природою СВК у частині формування май-
на і капіталів, а також здійснення виплат членам 
кооперативів. Перспективи удосконалення ор-
ганізаційно-облікового забезпечення полягають 
у посиленні достовірності аналітичного обліку, 
дотриманні своєчасності та здійсненні оцінюван-
ня й діагностики раціонального використання й 
зростання майна і капіталів.
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№ 
з/п

Зміст Дебет Кредит

Збільшення пайового капіталу СВК

1 Внесені новими членами кооперативу грошові внески до неподільного 
капіталу, а також обов’язковий і додатковий паї до складу пайового ка-
піталу 

30, 31, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 20, 28, 

35
4021, 4022, 

4023

2
Внесені додаткові паї членами СВК до складу його пайового капіталу

30, 31, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 20, 28, 

35 4022

3 Збільшено розмір неподільного капіталу СВК за рахунок реінвестуван-
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Зменшення пайового капіталу СВК
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- виділено частку в пайовому капіталі
- повернуто члену кооперативу його частку грошима

4022, 4023
672

672
30, 31

2 Направлено частину пайового капіталу СВК на покриття отриманих ко-
оперативом збитків 4022 442



138

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (46) 2019

11. Кучеренко М. А. Облік та аналіз вироб-
ничо-економічних показників діяльності сіль-
ськогосподарських кооперативів. Вісник Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу, 2018. 
№ 4 (44). С. 44–48.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2013). About co-
operation (The Law of Ukraine). Retrieved from http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (in Ukr.).

2. State tax administration of Ukraine (2011). 
Metodychni rekomendatsii shchodo skladannia planu-
hrafika provedennia dokumentalnykh planovykh 
perevirok subiektiv hospodariuvannia, zatverdzheno 
Nakazom Derzhavnoi podatkovoi administratsii Ukrainy 
vid 01.04.2011 r. № 190 [Methodological recommen-
dations for drawing up the schedule of documentary 
planned inspections of business entities, approved by the 
Order of the State Tax Administration of Ukraine from 
01.04.2011. No. 190]. Retrieved from http://document.
ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-
shodo-skladannja-doc55698.html (in Ukr.).

3. Mnykh, Ye. V. & oth. (2005). Analiz i kontrol 
v systemi upravlinnia kapitalom pidpryiemstva [Analysis 
and control in the management of a capital company]. 
Kyiv, KNTEU (in Ukr.).

4. Korinez, R. Ya., Malik, M. Y., Masin, V. M. 
& oth. (2014). Naukovo-praktychnyi komentar do 
Zakonu Ukrainy «Pro silskohospodarsku kooperatsiiu» 
ta sumizhnykh pravovykh aktiv».[Scientific-practical 
commentary to the Law of Ukraine «On agricultural 
cooperation» and related legal acts»]. Kyiv, WHITE, 
212 p. (in Ukr.).

5. Іgnatenko, N., Marmul, L., Levaieva, L., 
Romaniuk, I. (2019). Identyfikatsiia silskohospodar-
skykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv u sukupnosti form 
orhanizatsii diialnosti na seli [Identification of agri-
cultural service cooperatives in the aggregate forms of 

organization of activities in rural areas]. Ahrosvit, 17, 
3–7 (in Ukr.).

6. Plaksiyenko, V. Ya. Marenych, T. H. and 
Marmul, L. O. (2014). Bukhhalterskyi oblik u 
vyrobnychykh ta ahroservisnykh kooperatyvakh [Ac-
counting in production and agro-service coopera-
tives], Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

7. Marmul, L. O., Ignatenko, M. M., Usha-
kov, D. S., Kuchyn S. P. (2019). Transformation of 
approaches to determine influence factors in the 
economic development models. International Journal 
of Economics & Business Administration, vol. VII, iss. 2, 
290–301 (in Eng.).

8. Іgnatenko, N., Marmul, L. (2017). Oblik, 
otsinka y diahnostyka finansovo-ekonomichnykh 
rezul’tativ diyal’nosti u stratehichnomu menedzhmenti 
pidpryyemstv i orhanizatsiy [Accounting, evaluation 
and diagnostics of financial and economic results of 
activity in strategic management of enterprises and 
organizations]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes 
ta upravlinnya, 6 (11). Retrieved from http://www.
easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (in Ukr.).

9. Romanyuk, I. A. (2016). Osoblyvosti 
vidtvoryuvalnoho protsesu v ahrarnomu sector [Features 
of thereproduction process in the agrarian sector]. 
Ahrosvit, 11, 12–15 (in Ukr.).

10. Hrytsenko, M. P. & oth. (2005). Silskohospo-
darski obsluhovuiuchi kooperatyvy: stvorennia i diialnist 
[Agricultural service cooperatives: creation and 
activity]. Kyiv, Kyivska oblasna ahrarna doradcha 
sluzhba, 68 p. (in Ukr.).

11. Kucherenko, M. A. (2018). Oblik ta analiz 
vyrobnycho-ekonomichnykh pokaznykiv diialnosti 
silskohospodarskykh kooperatyviv [Accounting 
and analysis of production and economic indica-
tors of activity of agricultural cooperatives]. Visnyk 
Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 
4 (44), 44–48 (in Ukr.).



139

АННОТАЦИИ

конкурентоспособность, агробизнес, инфра-
структура, управление.

Новак Н. П. Совершенствование институци-
онального обеспечения привлечения иностранных 
инвестиций в экономику Украины. — С. 23.

Аннотация. В статье обоснована важность 
привлечения иностранных инвестиций в эконо-
мику Украины. Обнаружено, что эффективность 
и интенсивность этого процесса зависят от ин-
ституционального обеспечения. его составляю-
щие части определены как налоговые, финансо-
вые, административные, нормативно правовые, 
ресурсно- функциональные. Установлены про-
блемы и определено направление развития от-
дельных институтов. Обоснованы приоритетные 
отрасли национальной экономики для привлече-
ния иностранных инвестиций.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, 
политика, привлечение, институциональная 
структура, национальная экономика, обществен-
ные отношения, направления.

Ортина Г. В., Леушина Е. А. Влияние государ-
ственной политики на инновационную деятельность 
устойчивого сбалансированного роста экономики в 
условиях глобализации. — С. 26.

Аннотация. В статье сделана попытка теоре-
тически исследовать и практически обосновать 
пути совершенствования инвестиционной и ин-
новационной политики страны в условиях гло-
бализации. Выявлены негативные последствия 
неэффективной государственной политики, ко-
торая препятствует доверию к инвестиционной 
деятельности в национальную экономику. Отме-
чается, что устарела производственная база, из-
ношенное оборудование мешает созданию новой 
государственной инновационно-инвестицион-
ной политики страны. Отмечено, что современ-
ный этап развития требует от администрации не 
только содействия привлечению инвестиций из 
всех возможных источников, но и контроля за 
их целевым использованием, что позволяет ак-
тивизировать производственные и технологиче-
ские факторы экономического развития. В статье 
предложены пути повышения инвестиционной 
привлекательности страны.

Ключевые слова: инвестиции, новации, госу-
дарственная политика, конкурентоспособность, 
образование, научно-технический прогресс, ре-
альный сектор экономики.

Кирова Л. Л. Перспективы развития мирового 
сельскохозяйственного рынка в современных миро-
хозяйственных условиях. — С. 9.

Аннотация. Рассмотрена и исследована роль 
мирового сельскохозяйственного рынка к вызову 
глобализации, его возможностей и перспектив.

Ключевые слова: сельскохозяйственное сы-
рье, агропромышленные кластеры, агропродо-
вольственный сектор, специализация, продо-
вольствие, конкурентоспособность.

Маркина И. А., Калиниченко А. В., Лесюк В. С. 
Экономическое неравенство: мировой опыт и осо-
бенности в Украине. — С. 139.

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
сущности и особенностей экономического нера-
венства в Украине и мире. Исследовано экономиче-
ское неравенство в Украине с помощью таких ме-
тодов, как: кривая Лоренца, коэффициент Джини и 
квинтильный коэффициент. Рассмотрена динами-
ка прожиточного минимума, номинальной и реаль-
ной заработной платы в Украине. Проанализирован 
уровень жизни и среднемесячная заработная плата 
в Украине и европе. Определены основные на-
правления реформирования социальной политики 
Украины для обеспечения устойчивого социально-
го развития. Определены основные пути преодоле-
ния экономического неравенства в Украине.

Ключевые слова: экономическое неравен-
ство, уровень жизни, заработная плата, кривая 
Лоренца, коэффициент Джини, квинтильный ко-
эффициент.

Мармуль Л. А., Лаврега Г. Р. Приоритеты ин-
вестиционного обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий. — С. 19.

Аннотация. В статье выявлены проблемы 
дефицита финансирования и инвестирования, 
сохранения и устойчивого развития сельских 
территорий. Определены его причины и риски. 
Обоснованы новые источники и возможные ре-
сурсы поступления инвестиций. Разработаны 
приоритетные направления их использования. 
Среди них первоочередное значение придано все-
сторонним инновациям. Обоснована определяю-
щая роль государства в стимулировании и моти-
вациях инвестиционной деятельности крупного 
агробизнеса на селе.

Ключевые слова: сельские территории, фи-
нансирование, устойчивое развитие, инвести-
ционное обеспечение, приоритеты, инновации, 
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Трикоз И. В., Панчук С. С., Полохачев Л. П. 
Определение факторов влияния на гостиничную 
сферу Украины и особенности определения рисков 
функционирования. — С. 32.

Аннотация. В статье исследовано внешние и 
внутренние факторы влияния на развитие совре-
менных объектов размещения национальной го-
стиничной сферы. Определено, что гостиничный 
бизнес в рамках своих особенностей характери-
зуется наличием различных рисков. Определено, 
что от управления рисками функционирования 
гостиничного объекта напрямую зависит резуль-
тат такого функционирования.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, 
гостиничная сфера, индустрия гостеприимства, 
риски.

Антошкин В. К., Кузьмин Є. В., Усатая Е. Н. 
Социально-экономическая безопасность в менед-
жменте субъектов на микроуровне. — С. 37.

Аннотация. В статье приводится обоснование 
методологических основ формирования и повы-
шения социально-экономической безопасности 
аграрных предприятий и решения практических 
проблем управления ее обеспечением в их менед-
жменте современными механизмами, средствами 
и инструментами.

Ключевые слова: социально-экономическая 
безопасность, управление, менеджмент, ресурсы, 
предприятие, глобализационное пространство.

Беляев С. С. Преимущества проектного подхо-
да на предприятии. — С. 41.

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и 
специфические признаки развития предприятия 
с точки зрения проектного подхода. Приведены 
общие признаки проектов. Определены основ-
ные классы организаций, которые используют 
проектный подход. Раскрыта актуальность ис-
пользования проектного подхода в управлении 
организацией.

Ключевые слова: предприятие, организация, 
проект, проектный подход, планирование, управ-
ление.

Бритвенко А. С., Запорожец Т. В., Смовж Т. С. 
Управление рисками как инструмент экономической 
безопасности масложировых компаний. — С. 45.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
направления инновационно-инвестиционной 
деятельности масложировых предприятий. Опре-
делены основные сегменты и способы производ-
ства. Приведена классификация предприятий 
масложирового подкомплекса в соответствии с 
типом продукции, которую они производят. Про-
анализированы основные тенденции инноваци-
онно-инвестиционной деятельности. Проиллю-
стрированы показатели объемов производства 

крупнейших продуцентов подсолнечного рафи-
нированного и нерафинированного масел. Пред-
ложены пути решения проблем воспроизводства 
и обновления основных средств сельского хозяй-
ства в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей сельскохозяйственных производите-
лей и государственного бюджета.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, 
маркетинг, масложировой подкомплекс, пред-
приятие, сегментирование, пищевые раститель-
ные масла.

Гурбик Ю. Ю., Сальникова М. В. Теоретико-
методологические основы антикризисного управле-
ния предприятием. — С. 51.

Аннотация. В статье осуществлен подробный 
и комплексный теоретико-методологический 
анализ антикризисного управления предприяти-
ем. Изучены подходы отечественных ученых от-
носительно понимания и толкования сущности и 
содержания понятия «антикризисное управление 
предприятием». Охарактеризованы современные 
методы, которые используются в антикризисном 
управлении предприятия.

Ключевые слова: антикризисное управление 
предприятием, методы антикризисного управле-
ния, тактические методы антикризисного управ-
ления, стратегические методы антикризисного 
управления, антикризисное бизнес-планирова-
ние.

Игнатенко Н. Н. Проблемы и перспективы вос-
создания производственно-ресурсного потенциала 
малых аграрных предприятий и домохозяйств насе-
ления. — С. 56.

Аннотация. В статье выявлены проблемы и 
тенденции использования и воспроизводства 
производственно-ресурсного потенциала агро-
формирований, особенно малых и средних, а 
также домохозяйств населения. Определено, что 
методологические преимущества обеспечения 
этих процессов имеют нормативный подход, что 
обеспечивает энергосбережение и ресурсосбе-
режение. Обосновано влияние производствен-
но-ресурсного потенциала и его рационального 
ресурсопользования на конкурентоспособность 
аграрных предприятий и домохозяйств населе-
ния. Определена необходимость совершенствова-
ния организационно-экономических механизмов 
управления развитием производственно-ресурс-
ного потенциала с целью повышения эффектив-
ности его использования и обеспечения расши-
ренного воспроизводства.

Ключевые слова: аграрные предприятия, до-
мохозяйства, агрохолдинги, потенциал, пробле-
мы, перспективы, воспроизводство, норматив-
ные основы, управление, механизм, повышение, 
усовершенствование.



АННОТАЦИИ

141

Клименко А. А., Гуренко Х. Д., Качков-
ский С. Ю. Влияние сроков сева и ширины между-
рядий на урожайность подсолнечника. — С. 61.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты 
исследований по вопросам особенностей повы-
шения экономической эффективности, развития 
и формирования урожаев подсолнечника, в зави-
симости от элементов технологии выращивания, 
срока сева и ширины междурядья. Приведена ди-
намика урожайности культуры за последние три 
года. Проанализирована оптимальная площадь 
питания подсолнечника в условиях достаточного 
увлажнения. Приведена урожайность подсолнеч-
ника по категориям хозяйств.

Ключевые слова: подсолнечник, сроки сева, 
способы сева, гибриды, урожайность, произво-
дительность.

Пилявский В. И. Моделирование трудового 
потенциала агропромышленного предприятия. — 
С. 67.

Аннотация. В статье рассмотрены особен-
ности содержания, структуры, воспроизводства 
трудового потенциала агропромышленных пред-
приятий и моделирование его развития. Выявле-
ны основные составляющие и факторы исполь-
зования трудовых ресурсов, его риски, проблемы 
и тенденции. Охарактеризованы этапы процесса 
моделирования трудового потенциала предпри-
ятий на перспективу. Обоснована важность форм 
его использования. Определена математическая 
модель воспроизводства трудового потенциала 
как некая системная процедура.

Ключевые слова: агропромышленные пред-
приятия, трудовой потенциал, трудовые ресур-
сы, воспроизведение, моделирование, развитие, 
управление.

Романюк И. А. Формирование социальной на-
правленности компаний сельского зеленого туризма 
и стратегии ее реализации. — С. 71.

Аннотация. В статье рассматриваются пробле-
мы усиления социальной направленности деятель-
ности туристических предприятий и предприятий 
сельского зеленого туризма в частности. Обосно-
вана важность этого процесса и указаны его по-
ложительные последствия. Выявлены негативные 
факторы, которые препятствуют социологизации. 
Среди них недостаточная мотивация, финансовые 
проблемы, слабая государственная поддержка и 
др. Проанализирован зарубежный опыт, прежде 
всего европейский, социологизации предприятий 
отрасли. Осуществлена оценка эффективности де-
ятельности социальных туристических предприя-
тий в Украине и объяснено тенденции ее уменьше-
ния. Выявлены резервы и предложены механизмы 
и инструменты усиления социальной направлен-
ности предприятий сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: туристические предприятия, 
сельский зеленый туризм, социальная направлен-
ность, социальный менеджмент, маркетинг, стра-
тегии, реализация, управление.

Рунчева Н. В., Горячая О. Л., Семенов К. А. 
Государственная поддержка экономической без-
опасности предприятий аграрного сектора. — С. 75.

Аннотация. В статье приведены результа-
ты исследования по государственной поддерж-
ке экономической безопасности предприятий 
аграрного сектора. Приведены особенности ре-
гуляторного влияния государства на устойчивое 
развитие аграрных предприятий, обоснована си-
стема инструментов управления экономической 
безопасностью аграрных предприятий, динами-
ческие особенности их применения в зависимо-
сти от угроз внешней среды.

Ключевые слова: государственная поддержка, 
экономическая безопасность, аграрный сектор, 
агропредприятие.

Семененко А. Г., Горбатенко А. А. Совершен-
ствование институциональных основ развития и 
повышения конкурентоспособности аграрных пред-
приятий. — С. 80.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 
и перспективы развития институционного обе-
спечения аграрных предприятий, в контексте их 
влияния на конкурентоспособность. При этом 
выявлены особенности и составляющие инсти-
туционального обеспечения. В качестве узких 
мест указано на недостаточное развитие обще-
ственных организаций и профессиональных 
объединений в агросфере. Выявлены менталь-
ные особенности населения, которые влияют на 
организацию институтов и конкурентоспособ-
ность аграрного производства. Это позволило 
обосновать концептуальные основы и опреде-
лить направления и средства совершенствова-
ния институционального обеспечения аграрных 
предприятий с целью повышения их конкурен-
тоспособности.

Ключевые слова: аграрные предприятия, ин-
ституциональные основы, конкурентоспособ-
ность, обеспечение, повышение, ментальные 
особенности, общественные организации.

Соловьев Д. И., Голодаев В. С., Дейнега В. В. 
Заведения здорового питания как перспективный 
тренд развития ресторанного бизнеса. — С. 84.

Аннотация. В статье исследованы современ-
ные мировые тенденции развития заведений здо-
рового питания. Определена динамика потреб-
ностей граждан США и еС в здоровом питании 
и в заведениях здорового питания в 2012–2017 гг. 
Определены мировые лидеры развития заведений 
здорового питания. Определены ключевые про-
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блемы, с которыми сталкиваются соответствую-
щие заведения при управлении ассортиментом 
услуг в условиях неблагоприятной конъюнктуры 
рынка.

Ключевые слова: общественное питание, сло-
уфуд, питание, заведения здорового питания.

Антошкина Л. И., Скворцова О. В. Демографи-
ческие факторы формирования человеческого капи-
тала Украины. — С. 89.

Аннотация. В статье проведен анализ основ-
ных демографических показателей формирова-
ния человеческого капитала. Проанализированы 
динамика и тенденции естественного воспроиз-
водства населения. Определены основные при-
чины ухудшения демографической ситуации в 
Украине и их негативное влияние на формирова-
ние человеческого капитала страны.

Ключевые слова: человеческий капитал, на-
селение, депопуляция, естественное движение, 
смертность, рождаемость.

Верба Д. В., Верховод И. С. Государственные 
расходы на образование и доступность образования 
для домашних хозяйств Украины. — С. 97.

Аннотация. Статья содержит апробацию 
аналитических приемов, предназначенных для 
оценки вклада бюджетных секторов социаль-
ных отраслей экономики в динамику благосо-
стояния домохозяйств. В статье оценен вклад 
бюджетного сектора образования в благосостоя-
ние домохозяйств опосредованно: через динами-
ку спроса на коммерческий сектор образования. 
Считая услуги коммерческого и бюджетного сек-
торов образования плотно связанными в процес-
се удовлетворения потребностей домохозяйств, 
на примере Украины было исследовано отноше-
ние взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
между благами, которые поставляют бюджетный 
и коммерческий секторы образования. Для этого 
была исследована функциональная связь между 
масштабами ресурсного обеспечения бюджетного 
сектора отрасли и спросом на блага (товары и услу-
ги), которые поставляет ее коммерческий сектор.

Результаты моделирования эмпирически под-
твердили способность ограничивать темпы роста 
цен на услуги образования, расширения ресурсного 
обеспечения коммерческого сектора и не обнару-
жили этого в расширении ресурсного обеспечения 
бюджетного сектора образования. Выявлены при-
знаки того, что расширение ресурсного обеспече-
ния бюджетного сектора образования сопровожда-
ется ростом давления на ресурсные возможности 
коммерческого сектора: наблюдается эффект вы-
теснения, известный в макроэкономике в отноше-
нии государственных и частных инвестиций.

Ключевые слова: социальные отрасли, обра-
зование, бюджетные расходы, доступность благ, 

коммерческий сектор, бюджетный сектор, мас-
штабы потребления.

Попова Н. А., Княженко И. И., Кубрак И. С. 
Статистическое измерение сезонности труда в сель-
ском хозяйстве. — С. 104.

Аннотация. В статье исследуются статисти-
ческие методы измерения сезонных колебаний 
показателей использования трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве. Рассчитаны индексы се-
зонности и построены сезонные волны средне-
списочной численности штатных работников, 
отработанного рабочего времени штатных работ-
ников, средней заработной платы в сельском хо-
зяйстве. Определены пути уменьшения сезонных 
колебаний в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: сезонные колебания, сезон-
ная волна, индексы сезонности, занятость, трудо-
вые ресурсы, сельское хозяйство.

Марченко О. А. Кластеризация как инноваци-
онное преимущество в функционировании и управ-
лении региональной отраслью туризма. — С. 111.

Аннотация. В статье рассмотрены кластер-
ные подходы как основное преимущество совер-
шенствования механизмов функционирования и 
управления туристической индустрии на уровне 
страны и региона. Проанализированы составля-
ющие кластерных механизмов управления, обо-
снован их инновационный характер. Предложен 
комплекс мер по созданию благоприятных усло-
вий развития туристических кластеров.

Ключевые слова: кластеризация; инноваци-
онные подходы; туристический кластер; туристи-
ческая отрасль; механизмы функционирования.

Фролова Г. И., Василатий Д. В., Миргород-
ская Д. А. Стратегическое планирование в управ-
лении экономическим развитием региона. — С. 116.

Аннотация. В статье раскрыты особенно-
сти стратегического управления экономическим 
развитием региона. Аргументировано влияние 
внутренних и внешних факторов на процесс 
стратегического планирования. Определены осо-
бенности стратегического планирования для обе-
спечения эффективного развития города Бердян-
ска в период 2017–2020 гг.

Ключевые слова: регион, стратегическое 
управление, экономическое развитие регио-
на, особенности организации стратегического 
управления, стратегия развития, стратегическое 
планирование, развития города, миссия города, 
стратегические и операционные цели развития 
города.

Малышко В. В. Направления и инструменты 
совершенствования финансовой политики в Украи-
не. — С. 126.
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Аннотация. В статье обоснована важность 
совершенствования финансовой политики как 
основы любой социально и производственно-
экономической деятельности. В качестве ее ос-
новных структурных компонентов определены 
бюджетно-налоговая, денежно-кредитная и по-
литика управления государственным долгом; 
функциональных — управление финансовыми 
ресурсами и обеспечение бюджетной безопас-
ности. Установлены экзогенные и эндогенные 
факторы, влияющие на эффективность осущест-
вления финансовой политики и могут быть ее 
последствиями. Это государственный долг, бюд-
жетный дефицит, нерациональные расходы фи-
нансовых ресурсов. Определены приоритетные 
направления и инструменты совершенствования 
финансовой политики, в т. ч. на уровне финансо-
вых институтов.

Ключевые слова: управление, финансовая по-
литика, бюджетная безопасность, государствен-
ный долг, дефицит, социально-экономические 
процессы, инструменты, экономический рост, 
приоритеты.

Коваль С. В. Организация и методика учета 
расчетных операций аграрных предприятий и на-
правления их усовершенствования. — С. 130.

Аннотация. В статье выявлены особенности 
организации и осуществления учета расчетных 
операций аграрных предприятий. Выявлены 
их узкие места и источники возможных злоу-
потреблений. Указаны основные нормативные 
документы и международные и национальные 
стандарты обеспечения бухгалтерского учета. 
Осуществлена классификация расчетных опера-
ций, а также использование для их учета балан-
совых и внебалансовых счетов. Обосновано, что 
для совершенствования организации и учета рас-
четов и увеличение значимости их использования 

в управлении целесообразным является усиле-
ние достоверности аналитической составляющей 
учета. Для этого были разработаны направления 
практического решения указанной задачи.

Ключевые слова: аграрные предприятия, ор-
ганизация, учет, расчетные операции, в особен-
ности, баланс, забалансовые счета, договоры, 
контракты, международные и национальные 
стандарты.

Кучеренко С. Ю., Леваева Л. Ю., Кучерен-
ко М. А. Организационно-учетное обеспечение иму-
щества и капиталов сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива. — С. 134.

Аннотация. В статье рассмотрены норматив-
но-правовые акты, методические рекоменда-
ции и разработки, учетные формы, положения 
и стандарты, регламентирующие формирование 
и осуществление учета имущества и капиталов 
в сельскохозяйственных производственных ко-
оперативах (СПК). Установлены их отличия от 
аналогичных процедур организации и учета в 
аграрных предприятиях. В частности, речь идет 
об отсутствии уставного капитала и представле-
ние его других видов. Также выявлены источники 
формирования имущества и капиталов СПК и их 
отражение на субсчетах в учете. Большое внима-
ние уделено формированию паевого капитала и 
различных фондов кооперативов, а также различ-
ных видов выплат, порядка их осуществления и 
отражения в учете. Осуществлена оценка движе-
ния имущества, капиталов, а также осуществле-
ние выплат и их учета. Разработаны мероприятия 
по совершенствованию их организационно-учет-
ного обеспечения.

Ключевые слова: сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы, организационно-
учетное обеспечение, имущество, капиталы, паи, 
выплаты, совершенствование, управление.
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Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінан-
сові ринки, фінансові посередники, інвестиційна 
діяльність.

Семененко Олена Газисівна, старший викладач 
кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул Сухомлинського 30, ДПУ імені Гри-
горія Сковороди,.

Наукові інтереси: економіко-математич-
не моделювання явищ та процесів в економіці, 
економічне оцінювання, оптимізація управління 
економічними системами.

Горбатенко Олена Анатоліївна, старший 
викладач кафедри економіки ДВНЗ «Переяс-
лав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сково-
роди».

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського 30, ДПУ імені 
Григорія Сковороди, кафедра економіки.

Наукові інтереси: економіка підприємства, 
економіка і організація інноваційної діяльності, 
маркетинг.
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Соловйов Денис Ігорович, доцент кафедри ме-
неджменту Бердянського університету менедж-
менту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання ту-
ристичної сфери.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, 
стратегічне управління підприємством.

Скворцова Ольга Вячеславівна, старший ви-
кладач кафедри менеджменту Бердянського уні-
верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: використання і розвиток 
людського капіталу.

Попова Наталя Олександрівна, старший ви-
кладач кафедри економіки і фінансів Бердянсько-
го університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: статистичні методи дослі-
дження соціально-економічних явищ.

Княженко Ірина Іванівна, доцент кафедри ме-
неджменту і туризму Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання еко-
номіки агропродовольчої системи України.

Марченко Оксана Анатоліївна, завідувачка ка-
федри економіки та готельно-ресторанного бізнесу 
Мелітопольського ДПУ імені Богдана Хмельниць-
кого, доктор економічних наук, доцент, відмінник 
освіти України.

72313, м. Мелітополь, вул. Брив-ла-Гайард 4, 49.
Наукові інтереси: економіка туризму.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри ме-
неджменту і туризму Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 
фактори розвитку регіону.

Верховод Ірина Сергіївна, доцент кафедри еко-
номіки та готельно-ресторанного бізнесу Меліто-

польського ДПУ імені Богдана Хмельницького, 
кандидат економічних наук, доцент.

72318, м. Мелітополь, Запорізька обл., бул. 30 
років Перемоги, буд. 1, кв. 66.

Наукові інтереси: економіка праці, соціальна 
економіка і політика, фінансові відносини, регіо-
нальна економіка.

Верба Денис Володимирович, доцент кафедри 
економічної теорії ДВНЗ «КНеУ імені Вадима 
Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент.

72318, м. Мелітополь, Запорізька обл., бул. 30 
років Перемоги, буд. 1, кв. 66.

Наукові інтереси: соціальна економіка, полі-
тика розподілу доходів в економіці України.

Малишко Віталіна Валеріївна, доцент кафе-
дри фінансів, банківської справи і страхування 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Гри-
горія Сковороди», кандидат економічних наук.

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30.

Наукові інтереси: державні фінанси України.

Коваль Світлана Вікторівна, доцент кафедри 
обліку і оподаткування Херсонського державно-
го аграрного університету, кандидат економічних 
наук, доцент.

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.
Наукові інтереси: облік у сільському госпо-

дарстві.

Леваєва Людмила Юріївна, доцент кафедри 
економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди», кандидат еконо-
мічних наук, доцент.

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30.

Наукові інтереси: основні проблеми забезпе-
чення послугами соціальної інфраструктури насе-
лення сільських територій.

Кучеренко Микола Анатолійович, старший 
викладач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 
Сковороди».

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік і ана-
ліз в аграрній сфері.

Кучеренко Світлана Юріївна, декан фінансо-
во-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 
кандидат економічних наук, доцент.

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30.

Наукові інтереси: економічна теорія, аграрна 
економіка.
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