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практиці, стало публічно-приватне партнерство (ППП)
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У статті досліджується можливість розширення інституціонального співробітництва держави та при-
ватного сектору в митній справі через процедуру державно-приватного партнерства, що обумовлена на-
явністю спільних цілей та синергетичним ефектом від акумуляції ресурсів і можливостей обох сторін.
Обгрунтовано межі коридору можливостей інституціоналізації партнерських відносин держави і бізне-
су в митній справі: від розвитку інфраструктури місць доставки товарів до передачі приватним партне-
рам виконання публічних послуг та впровадження інформаційних технологій. Запропоновано низку за-
ходів щодо вдосконалення системи інституційного забезпечення та нормативного правового регулюван-
ня державно-приватного партнерства, яка забезпечить усталеність поступальному руху до удоскона-
лення співпраці держави і приватного бізнесу у митній справі.

The article explores the possibility of expanding institutional cooperation between the state and the private
sector in the customs field through the public-private partnership procedure, due to the existence of common
goals and the synergistic effect of the accumulation of resources and capabilities of both parties. The boundaries
of the corridor of institutionalization of state-owned and business partnerships in the customs field are
substantiated: from the development of the infrastructure of places of delivery of goods to the transfer to private
partners of the implementation of public services and the introduction of information technology. A number of
measures have been proposed to improve the system of institutional support and regulatory legal regulation of
public-private partnership, which will ensure steady progress in improving the cooperation of the state and
private business in the customs field.
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або державно-приватне партнерство (ДПП), термін,
який частіше використовується в Україні. Саме його
було закріплено у Законі України "Про державно-при-
ватне партнерство" [1] та Концепції розвитку держав-
но-приватного партнерства в Україні на 2013—2018 роки
[2], хоча, на думку авторитетних фахівців, у галузі роз-
витку ППП, яку підтримують автори, використання тер-
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міну "державно-приватне партнерство" замість "пуб-
лічно-приватне партнерство" звужує сутність цього по-
няття [3]. Адже публічні (суспільні) інтереси і потреби
не обмежуються суто державними (законотворчість,
державне управління, регулювання економіки, справ-
ляння податків, забезпечення прав людини, боротьба з
правопорушеннями), до них відносяться також інтере-
си значної частини суспільства (поліпшення екології), в
т. ч. територіальних громад, соціальних груп (наприк-
лад, пенсіонерів). Але виходячи із проблематики, що
буде розглядатися (митна справа), вважаємо за доціль-
не далі в цій роботі використовувати саме термін "дер-
жавно-приватне партнерство".

Незважаючи на визнання цієї форми співпраці од-
ним з найважливіших інститутів у забезпеченні еконо-
мічної і гуманітарної безпеки держави, його впровад-
ження в українську практику йде вкрай повільно. Не-
вирішеність цілого ряду теоретичних і методологічних
питань переходу до партнерських відносин держави і
бізнесу, а саме, недостатній рівень уваги держави до ре-
алізації політики у сфері ДПП і недосконалість систе-
ми управління розвитком такого партнерства,
відсутність у сфері ДПП дієвих заходів із створення
умов для його розвитку, а також чіткого розмежуван-
ня повноважень між органами державної влади, наяв-
ність галузевих особливостей провадження господарсь-
кої діяльності і складність умов довгострокового та
взаємовигідного співробітництва між державою і при-
ватними партнерами, низький рівень інституціональної
спроможності органів державної влади і приватного
сектору до впровадження ДПП, несприятливий інвес-
тиційний клімат і складність умов провадження підприє-
мницької діяльності під час реалізації проектів ДПП,
наявність проблем у відносинах між органами держав-
ної влади і приватним сектором під час проведення по-
годжувальних процедур, захисту прав власності інвес-
торів, розв'язання господарських спорів, складність
механізму надання державної підтримки для реалізації
довгострокових інвестиційних проектів за участю при-
ватних партнерів, відсутність ефективного механізму
надання державної підтримки у сфері ДПП, неузгод-
женість нормативно-правової бази з питань ДПП, а го-
ловне вкрай низький рівень довіри до органів держав-
ної влади, стримують розвиток цього виду взаємодії
держави з приватними структурами [2].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність питань реалізації державно-приватно-
го партнерства в Україні знайшла своє відображення в
наукових працях таких вітчизняних вчених та науковців,
як Н. Безбах [4], І. Запатріна [3], Є. Васильєв [5], Б. Вин-
ницький, Б. Онищук, П. Сегварі [6], О. Сімсон [7] та ін.
Проте дотепер не вироблено єдиного підходу до вико-
ристання механізмів державно-приватного партнерства.
Отже, залишається безліч питань, які вимагають додат-
кових досліджень. Необхідна розробка комплексного
підходу до застосування державно-приватного парт-
нерства в сучасних українських умовах, що дозволяє
ефективно використовувати його можливості органа-
ми виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну митну політику.

МЕТА CТАТТІ
Мета cтатті — теоретичне обгрунтування можли-

вості удосконалення організації системи митної справи
в Україні за допомогою державно-приватного партнер-
ства.

Закон [1] визначає державно-приватне партнерство
в Україні як співробітництво між державою Україна,
територіальними громадами в особі відповідних держав-
них органів та органів місцевого самоврядування (дер-
жавою) та юридичними або фізичними особами —
підприємцями (приватними партнерами), що здійс-

нюється на основі договору в порядку, встановленому
законом та іншими законодавчими актами, та відпові-
дає ознакам державно-приватного партнерства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

ДПП в Україні є системою відносин між державним
та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси
обох партнерів об'єднуються з відповідним розподілом
ризиків, відповідальності та винагород між ними, для
взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у
створенні нових, модернізації (реконструкції) діючих
об'єктів, які потребують залучення інвестицій, та кори-
стуванні (експлуатації) такими об'єктами. ДПП засно-
вується з метою забезпечити фінансування, плануван-
ня, виконання та експлуатацію об'єктів, виробництв і
надання послуг державного сектора. Його ключовими
особливостями є довгостроковість забезпечення і на-
дання послуг (іноді терміном до 30 років), передача ри-
зиків приватному сектору, різноманіття форм довго-
строкових контрактів, що укладаються юридичними
особами приватного права з державними структурами
[8].

Практичний посібник з питань ефективного управ-
ління в сфері державно-приватного партнерства [8]
відзначає різні типи ДПП, що покривають широке коло
ринкових сегментів і відображають різного роду потре-
би держави в розв'язанні завдань задоволення потреб у
послугах, які традиційно відносяться до сфери відпові-
дальності органів державної влади. Незважаючи на
різноманітність типів ДПП, можна виділити серед них
дві основні категорії: інституціональне ДПП, яке охоп-
лює всі форми спільних підприємств між державними і
приватними учасниками, і контрактне ДПП. До найбільш
часто використовуваних контрактних моделей держав-
но-приватного партнерства відносяться:

— BBO (Buy — Build — Operate) "Придбання — бу-
дівництво — експлуатація": передача державного май-
на приватній структурі на умовах контракту, згідно з
яким майно має бути модернізоване і експлуатуватися
певний період часу, державний контроль здійснюється
протягом дії контракту про передачу майна;

— BOO (Build — Own — Operate) "Будівництво —
володіння — експлуатація": приватний сектор фінансує,
будує, володіє і експлуатує споруду або надає послугу
на основі довічного володіння або оренди. Державні об-
меження встановлюються в спеціальній угоді і за допо-
могою функціонування постійного регулюючого орга-
ну;

— BOOT (Build — Own — Operate — Transfer) "Бу-
дівництво — володіння — експлуатація — передача":
структура приватного сектора отримує франшизу на
фінансування, формування, побудову та експлуатацію
споруди (а також на стягування плати за використан-
ня) на певний період, після закінчення якого право влас-
ності повертається державі;

— BLOT (Build — Lease — Operate — Transfer) "Бу-
дівництво — оренда — експлуатація — передача": ком-
панія приватного сектора отримує франшизу на фінан-
сування, проектування, будівництво та експлуатацію
орендованої споруди (а також і стягування плати зі спо-
живачів послуги) на період оренди, вносячи рентну пла-
ту;

— Право на експлуатацію (Operation License): при-
ватний оператор отримує право (ліцензію) на виробниц-
тво і надання суспільної послуги, як правило, на певний
період. Така модель часто використовується в проек-
тах щодо інформаційних технологій [8].

В Україні Закон "Про державно-приватне партнер-
ство" передбачає реалізацію проектів лише у формі до-
говору, реалізуючи контрактну форму ДПП, тоді як,
наприклад, у ряді європейських країн таке обмеження
відсутнє. Відтак, на відміну від України, партнерські
відносини держави і бізнесу при провадженні госпо-
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дарської діяльності з надання публічних послуг можуть
бути реалізовані шляхом створення спеціальної струк-
тури у формі юридичної особи за участю публічного і
приватного партнера, а у ряді випадків — ще й за учас-
тю фінансових інститутів.

У сучасному розумінні ДПП — це інституціональ-
ний та організаційний альянс між державою і бізнесом
з метою реалізації масштабних і локальних, але завжди
суспільно значущих проектів в широкому спектрі сфер
діяльності. На думку авторів, для розвитку ефективної
взаємодії держави з приватними структурами у формі
ДПП необхідно розмежувати випадки, коли потреби
держави можуть бути забезпечені на конкурентному
ринку, і ситуації, коли підконтрольні державі виконавчі
органи при забезпеченні певної суспільної потреби ке-
руються іншими мотивами аніж прибутковість. У пер-
шому випадку приватні особи будуть діяти в умовах нор-
мального конкурентного ринку, виробляючи та реалі-
зовуючи продукцію на суто комерційній основі з метою,
в першу чергу, отримання прибутку. Надання їм при
цьому в форматі ДПП певних переваг чи взагалі виключ-
них прав порівняно з іншими суб'єктами господарюван-
ня навряд чи є виправданим. Натомість, коли потреби
держави забезпечуються не на конкурентному ринку, а
діяльність підконтрольних державі приватних структур
при забезпеченні певної суспільної потреби не залежить
від економічних ризиків і витрат на неї, — залучення до
співпраці приватних партнерів у форматі ДПП може
виявитися перспективним.

Митний кодекс України щодо взаємовідносин мит-
ниці і суб'єктів господарювання визначає, що органи
доходів і зборів встановлюють та підтримують офіційні
відносини консультативного характеру з суб'єктами
господарювання [9]. Ці відносини включають в себе ук-
ладення меморандумів про взаєморозуміння з метою
розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначе-
них осіб у вдосконаленні митного контролю та оптимі-
зації методів роботи органів доходів і зборів. Серед пріо-
ритетних напрямків, які потребують залучення інвес-
тицій і можуть бути інституціонально оформлені як
механізми державно-приватного партнерства, варто
виділити такі:

— будівництво та експлуатація інфраструктури мит-
ниць,

— передача приватному сектору виконання публіч-
них послуг,

— впровадження інформаційних технологій.
Щодо розвитку інфраструктури митниці — в Україні

склалася досить цікава ситуація у взаємовідносинах
митниці і суб'єктів господарювання, якi є власниками
(розпорядниками) інфраструктури місць доставки то-
варів [10]. Мiсцем доставки може бути визначена мит-
ницею призначення територiя (або її частина) пункту
пропуску (пункту контролю) через державний кордон
України, морського чи рiчкового порту, аеропорту,
залiзничної станцiї, вiльної митної зони, пiдроздiлу
митницi призначення, у якому безпосередньо прово-
диться митне оформлення, пiдприємства з безперерв-
ним циклом виробництва, вантажного митного комплек-
су, територiя, що прилягає до центральної сортуваль-
ної станцiї, регiональної сортувальної станцiї, мiсця
мiжнародного поштового обмiну, складу тимчасового
зберiгання або митного складу. У разi визначення мiсцем
доставки територiї (її частини) вантажного митного
комплексу, територiї, прилеглої до складу тимчасово-
го зберiгання чи митного складу, до облаштування мiсць
доставки застосовуються вимоги, встановленi законо-
давством України до функцiонування вказаних об'єктiв
[11].

Зазначiмо, що відкриття та експлуатація вантажно-
го митного комплексу, складу тимчасового зберiгання,
митного складу належать до видів господарської діяль-
ністі, контроль за провадженням яких здійснюється
митницею, і їх технологічне оснащення та особливості

функціонування регламентовані відповідними норма-
тивними актами [9—13], у т.ч. створення зони митного
контролю з відповідним обладнанням для підтримання
режиму зони митного контролю, наявність твердого
покриття територiї, обладнаної для стоянки транспор-
тних засобiв, цiлодобова охорона складських об'єктiв
або функцiонування на них охоронної сигналiзацiї,
наявнiсть засобiв для зважування товарiв, наявнiсть
рампи, оглядового майданчика, навантажувально-роз-
вантажувальної технiки, наявнiсть i функцiонування
системи вiдеоспостереження, фiксування такого вiдоб-
раження для виявлення несанкцiонованого доступу до
товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд мит-
ним контролем, а також ведення архiву вiдеозаписiв,
функцiонування на в'їздi та виїздi з прилеглої конт-
рольно-пропускної системи, до якої входять шлагбау-
ми, електроннi ваги для зважування транспортних за-
собів, засоби автоматичного зчитування реєстрацiйних
номерних знакiв транспортних засобiв з функцiєю ав-
томатичного внесення iнформацiї про реєстрацiйний
номер транспортного засобу та його загальну вагу до
системи електронного облiку товарiв.

Крім того, власник (розпорядник) такого місця
прибуття повинен забезпечити, маючи у наявності не-
обхідні приміщення для обладнання робочих місць,
посадових осiб митниці згiдно iз встановленими нор-
мативно-правовими актами, санiтарними нормами та
правилами і надати канали i засоби зв'язку для роботи
посадових осiб митниці та iнших державних органiв
контролю.

Зрозуміло, що виконання вимог по облаштуванню
місця доставки товарів навіть при наявності приміщень
і земельної ділянки у суб'єктів господарювання, потре-
бує досить значних сум. Однак тільки територій, при-
леглих до складів тимчасового зберігання відкритого
типу, визначених митницями у якості місць доставки
товарів на митній території України нараховується
більше 50 [10]. На думку авторів, більшість складів тим-
часового зберігання та митних складів відкривається і
експлуатується з метою організації місця доставки то-
варів для надання послуг по обслуговуванню транспор-
тних засобів, якi доставляють товари до митниць при-
значення.

Таким чином, митниця призначення безоплатно отри-
мує інфраструктуру для розміщення власних
підрозділів, канали зв'язку, облаштовану зону митного
контролю та інше. Власник (розпорядник) місця достав-
ки товарів отримує гарантований дохід від обслугову-
вання транспортних засобів та надання інших послуг
(зберігання, декларування, навантажувально-розванта-
жувальні роботи). Фактично існуюче партнерство між
державою та власниками вантажних митних комплексів,
митних складів та складів тимчасового зберігання
відкритого типу за законом не можна віднести до дер-
жавно-приватного партнерства тому, що таке партнер-
ство побудоване не на основі договору та не відповідає
двом ознакам державно-приватного партнерства, а саме
[1]:

— відсутнє надання прав управління об'єктом парт-
нерства або придбання, створення об'єкта державно-
приватного партнерства з подальшим управлінням (ко-
ристуванням, експлуатацією), за умови прийняття та
виконання приватним партнером інвестиційних зобо-
в'язань відповідно до договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, тому що немає ані
об'єкта партнерства, ані відповідного договору;

— не визначені терміни відносин між митницею та
власниками інфраструктури.

Однак має місце передача приватному партнеру ча-
стини ризиків у процесі здійснення співробітництва і
внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти із
джерел, не заборонених законодавством.

При цьому слід розуміти, що така взаємодія трива-
тиме до того часу, коли одна із сторін взаємодії вирі-
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шить призупинити такі стосунки, причому жодна із
сторін не має захисту від дій іншої сторони, оскільки
відсутній порядок такої взаємодії, не визначені обов'яз-
ки сторін, терміни існування інфраструктури місця до-
ставки товарів тощо.

На думку авторів, наразі в митній справі потрібна
інституційна визначеність питань взаємодії держави з
партнерами, обов'язки яких будуть зафіксовані, а парт-
нерство буде мати характер унормованого у форматі
ДПП. Партнер з чітко визначеними обов'язками буде
мати гарантії повернення інвестицій у розвиток інфра-
структури, створення нових робочих місць, а митниця
буде мати гарантії розміщення власних підрозділів, на-
явності каналів зв'язку та облаштованої зони митного
контролю.

Іншим пріоритетним напрямом розвитку механізму
державно-приватного партнерства, як вже було зазна-
чено вище, є передача приватному сектору виконання
публічних послуг, зокрема, контролю за рухом товарів
від моменту їх ввезення на територію України до мо-
менту продажу. При цьому співробітництво держави та
приватного сектору у сфері контролю буде досягатися
шляхом спрощення процедур на кордоні, переміщенням
контролю всередину країни за допомогою механізмів
аудиторського контролю, системи аналізу та управлін-
ня ризиками [14].

Ці системи можуть та повинні базуватися на системі
електронного обігу податкової та митної інформації, її
звірки з інформацією від інших джерел як зовні, так і
всередині країни, що потребує впровадження відповід-
них інформаційних технологій в тому числі і на заса-
дах державно-приватного партнерства. Податки, які на
основі норм законів можуть бути сплачені в митницях
на основі попередньої інформації (яка не завжди відпо-
відає кінцевим документам) повинні (або можуть) бути
сплачені всередині країни. Такий підхід різко зменшує
джерело можливої корупції як на митниці, так і в по-
даткових органах.

Реалізація цієї ідеї може бути досягнута шляхом
приведення систем бухгалтерського обліку товарів
всередині країни та системи обліку товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності до єдиних стандартів зі
значним додатковим розширенням УКТ ЗЕД для
цілей автоматизованої електронної ідентифікації
товарів [15].

Наприклад, можливо внести такі законодавчі зміни:
— абзац перший підпункту 296.1.1. пункту 296.1

статті 296 Податкового кодексу України доповнити
частиною наступного змісту: "а також книгу обліку
витрат на придбання товарів іноземного виробницт-
ва за переліком, визначеним у статті 6 Закону Украї-
ни "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг";

— пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу Ук-
раїни доповнити частиною наступного змісту: "крім про-
дажу товарів іноземного виробництва за переліком, ви-
значеним у статті 6 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг";

— статтю 6 Закону України "Про застосування реє-
страторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, гро-
мадського харчування та послуг" доповнити частиною
такого змісту: "Завірена декларантом копія митного до-
кументу, у відповідності до якого товар було ввезено
на митну територію України у митному режимі імпор-
ту, є обов'язковою для обліку наступних товарів інозем-
ного виробництва": з визначенням таких товарів;

— розширити перелік обов'язкових реквізитів по-
датковій накладній, який визначений статтею 201 По-
даткового Кодексу України в частині внесення інфор-
мації, яка б ідентифікувала імпортні товари та надавала
можливість порівняти її з інформацією, що зазначена в
митних деклараціях тощо.

Такий підхід надає можливість порівняти на елект-
ронному рівні товари, які ввезені, та товари, які продані
всередині країни, що ліквідує основу для їх фальсифі-
кації, дозволить контролювати не тільки їх митну
вартість, як базу нарахування митних податків, але та-
кож бази нарахування внутрішніх податків.

Досягнення цієї мети можливо тільки в умовах вті-
лення в усі сфери суспільства електронних технологій
обліку та аудиту, що потребує законодавчого введен-
ня можливості не тільки самостійного (або за допомо-
гою співпраці у форматі ДПП з приватними структу-
рами) проведення аудиту суб'єктами господарювання,
але і його використання податковими та митними орга-
нами для цілей державного контролю. За аналогією
Уповноважених економічних операторів всередині
країни повинні бути визначені підприємства, яким дер-
жава довіряє та дозволяє спростити різні форми кон-
тролю.

Нормативне втілення такого підходу забезпечить
можливість одночасно зі зміною форм контролю підви-
щити доходну частину бюджету, побудувати прозору
схему руху товарів, надати однакові можливості для усіх
суб'єктів торгівлі, значно зменшити основу та рівень
корупції.

Використання інформації від країни міжнародних
союзів щодо товарів, які оформлені в митному відно-
шенні в країнах цих союзів, та заявлені в режимі імпор-
ту та транзиту в Україні повинна стати дієвою складо-
вою системи митного контролю не тільки при митно-
му оформленні цих товарів, але також при здійсненні
митного аудиторського контролю [16]. Митні та подат-
кові органи України у такому разі повинні також на-
давати країнам вказаних союзів відповідну інформа-
цію.

Така система обміну та використання інформації,
побудована на єдиних розширених класифікаторах то-
варів та системі електронного документообігу, у подаль-
шому може стати складовою всесвітньої мережі конт-
ролю за рухом та ланцюгами поставки товарів, що спри-
ятиме боротьбі з контрабандою та митними правопо-
рушеннями. Прикладом такого розширеного опису то-
варів може бути Класифікатор додаткової інформації,
необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до
електронного інвойсу, який додається до митної дек-
ларації, заповненої на бланку єдиного адміністративно-
го документа, затверджений наказом Мінфіну №998 від
17.09.2012 року.

ВИСНОВКИ
Таким чином, автори вважають, що інституційна

визначеність є найбільш значущим чинником успіху
співпраці між державою та приватними партнерами,
оскільки приватні інвестори прагнуть уникати проектів,
при реалізації яких можуть виникнути непередбачені
ризики. Найважливішим завданням для партнерства
держави та приватного сектору економіки у галузі мит-
ної справи є розвиток інститутів, процедур і процесів
щодо їх ефективного формування, які за визначенням
Д. Норта, є "правилами гри" в суспільстві, або, вислов-
люючись більш формально, створеними обмежувальни-
ми рамками, які організовують взаємовідносини між
людьми. Отже, вони задають структуру спонукальних
мотивів людської взаємодії — в політиці, соціальній
сфері або економіці" [17].

На думку авторів, в Україні один з резервів взаємодії
держави і бізнесу в митній справі лежить в площині кон-
солідації сил для реалізації проектів ДПП. Державно-
приватне партнерство є юридично закріпленою формою
співробітництва між органами державної влади (дер-
жавними партнерами) та юридичними і фізичними
особами (приватними партнерами), щодо об'єктів дер-
жавної власності, а також послуг (функцій), що нада-
ються (виконуються) органами державної влади з ме-
тою реалізації суспільно-значущих проектів в широко-
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му спектрі видів економічної діяльності. ДПП у митній
справі має потенціал для реалізації в наступних напрям-
ках: будівництво та експлуатація інфраструктури мит-
ниць, передача приватному сектору виконання публіч-
них послуг та впровадження інформаційних технологій.
У вітчизняній практиці перехід на новий рівень співпраці
у форматі інституту державно-приватного партнерства
дозволить створити механізм, який буде більш ефектив-
но працювати на забезпечення національних інтересів
та безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За даними Держкомстату України, у 1990—2017 рр.

кількість сільського населення зменшилась на 3,8 млн
осіб — з 16,9 до 13,1 млн, або на 22,4% проти 15,9% в
містах. Обезлюднення сіл відбувається не лише через
негативне сальдо внутрішньої і зовнішньої міграції
сільського населення. Рівень природного скорочення
селян становить 6,8%, що удвічі перевищує цей показ-
ник у містах (3,2%). Сумарний коефіцієнт народжува-
ності на одну сільську жінку зменшився з 2,286 у 1991 році
до 1,642 у 2016 році. При цьому смертність населення у
сільській місцевості становить 17,6 померлих на 1000 на-
явного населення, проти 13,2 у міських поселеннях.
Рівень дитячої смертності у селах (до 1 року) на 20%
вищий ніж у містах. Станом на 1 січня 2017 р. демогра-
фічне навантаження у віці 0—15 років на 1000 осіб у віці
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15—59 років становило 299 осіб та 391 особу у віці 60
років і старше, що значно перевищує ці показники по-
рівняно з містами — 250 і 358 відповідно [1].

Внаслідок руйнівних соціально-економічних про-
цесів та демографічної кризи за аналізований період
було знято з обліку 468 сільських населених пунктів,
невпинно скорочується їх середня людність. Маргіна-
лізацію сільського поселення, загрози і виклики щодо
сучасного збалансованого розвитку сільських територій
не можна виправдати лише трагічною історією аграр-
них відносин, радикальними реформами на селі, зако-
номірностями науково-технічних і технологічних інно-
вацій в сільському господарстві, нееластичністю попи-
ту на продовольство, процесами урбанізації тощо.

Про усвідомлення масштабів бідності, соціального
відчуження, безробіття, трудової еміграції, демогра-
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фічної кризи та інших загроз національній безпеці,
особливо в умовах реалізації Угоди про асоціацію Ук-
раїни з Євросоюзом, свідчить розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 16 березня 2016 р. №161, яким
схвалено чергову стратегію подолання бідності та зо-
бов'язано усі заінтересовані центральні органи виконав-
чої влади щороку забезпечити розроблення та подання
на затвердження плани заходів щодо реалізації зазна-
ченої стратегії.

Міжнародні організації, які відстежують дотриман-
ня прав людини, зібрали численні докази того, що пра-
ва селян у всьому світі порушуються більшою мірою, ніж
інших верств населення. Ними розроблено проект Дек-
ларації ООН про права селян та інших людей, які пра-
цюють у сільській місцевості. Передбачається, що прий-
няття цього акту сприятиме створенню міжнародно-
правових актів, спрямованих на захист прав селян та
інших людей, які працюють у сільській місцевості, а та-
кож приверне увагу до такої проблеми, як дискриміна-
ція цієї категорії населення. Для України, де майже тре-
тина населення проживає і працює в сільській місце-
вості, дотримання конституційних прав щодо гідної
праці, сучасних освітніх, медичних, культурних, інфор-
маційно-комунікаційних, житлово-комунальних, інших
послуг та соціального захисту набуває особливої гос-
троти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато вчених досліджують проблеми, пов'язані з

дотриманням принципів соціальної справедливості в
період трансформації централізовано планової еконо-
міки, соціально-економічним захистом селян у поре-
формений період, збільшенням розриву в рівні та якості
життя сільських і міських домогосподарств та її впливу
на темпи збалансованого розвитку національної еконо-
міки й соціально-політичну стабільність у суспільстві.
Серед них, зокрема, І.Ф. Гнибіденко [2], І.М. Демчак [3],
М.Й. Малік [4], О.І. Павлов [5], О.Л. Попова [6],
І.В. Прокопа [7], В.П. Рябоконь [8], О.В. Ходаківська [9],
В.В. Юрчишин [10] та інші. Віддаючи належне результа-
там їх наукових праць, маємо зазначити, що суттєві зміни
в соціально-економічній політиці країни, реформи в жит-
тєво важливих сферах населення потребують постійно-
го аналізу їх впливу на становище сільських домогоспо-
дарств та соціальний капітал сільських територій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — оцінити стан соціально-економічної

нерівності сільських і міських домогосподарств, охарак-
теризувати дисбаланси на ринку праці й зайнятості в
сільській місцевості та обгрунтувати концептуальні на-
прями державної політики щодо подолання існуючої
соціальної несправедливості.

Методами дослідження слугували діалектичний,
абстрактно-логічний, індукції і дедукції, емпіричний,
статистичні спостереження, порівняння, середніх по-
казників та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Із давніх часів мрія про соціально справедливий дер-
жавний устрій давала багату поживу для роздумів філо-
софам, прогресивним політикам і діячам, спонукала їх
до практичних кроків щодо моделювання омріяного су-
спільства на засадах соціальної справедливості. Соціа-
лісти-утопісти Т. Кампанелла (1568-1639), К. Сен-Сімон
(1760—1825), Р. Оуен (1771—1858), Ш. Фур'є (1772—
1837) та інші мислителі висунули низку ідей, які згодом
були розвинені суспільними науками та знайшли засто-
сування у практиці державотворення багатьох країн
третього світу. К. Маркс (1818—1883) і Ф. Енгельс
(1820—1895) були найбільш послідовними критиками ек-
сплуататорської природи капіталістичного суспільства

та зміни її революційним шляхом. Вони ж запропону-
вали як альтернативу класовій нерівності теорію про-
летарського наукового соціалізму — своєрідну Біблію
боротьби робітничого класу за свої права і свободи.
В. Ленін (1870—1924) разом з однодумцями, прикрива-
ючись закономірністю "диктатури пролетаріату" пере-
хідного періоду, взяли на її озброєння для побудови
соціалізму в Російській імперії, як найслабшій ланці
світової капіталістичної системи.

Селянське питання і власність на землю: ретроспек-
тивний погляд

Заможне селянство "не вписувалось" у плани побу-
дови безкласового соціалістичного укладу на селі,
оскільки винятково з класових позицій розглядалась
дрібнобуржуазна сутність селянина, який має нібито дві
душі — "душу власника і душу робітника". Сам інститут
приватної власність на землю розглядався як живильне
середовище для такого "роздвоєння" особистості селя-
нина. Нібито на вигоду соціалізму і на користь самих
же селян усі землі було націоналізовано. З цього при-
воду відомий історик, соціолог і дипломат В. Липинсь-
кий (1882—1931) у своїх "Листах до братів-хліборобів"
писав, що використавши "російський брошурковий соці-
алізм" українська інтелігенція, несподівано опинившись
у вирі державотворчого процесу, також взяла на озбро-
єння ідеологію "здекласованого селянства": пів-проле-
таріату, пів-хлібороба. Іншими словами, "поки землі не
має — більшовик, раз землю придбав — хлібороб-мо-
нархіст" [11, c. 63]. Зокрема й через не було використа-
но потенціал середнього й заможного селянства для
побудови Незалежної Української Держави. Натомість
вона стала полігоном для проведення руйнівних соціаль-
но-економічних експериментів і знищення великотовар-
ного сільськогосподарського виробництва.

Політичний курс Української Народної Республіки
(УНР) на соціалізацію землі (квітень 2018 р.) "фактично
розгорнув класову боротьбу на селі, призвів до безглуз-
дого нищення панських маєтків і самовільного захоп-
лення земель селянами". На превеликий жаль, подальші
події 30-х років в Україні здійснювалися також під дик-
татом російської імперської політики і позначилися су-
цільною колективізацією селян, експропріацією їхньо-
го майна, голодоморами, забороною на оформлення
паспорту та іншими волюнтаристськими кампаніями.
Трагічні наслідки тих ворожих щодо селян акцій і нині
істотно стримують розвиток аграрного сектора та еко-
номіки України.

Повертаючись до теми нашого дослідження, важли-
во зазначити, що в основу націоналізації земель була по-
кладена теорія абсолютної земельної ренти, яка вини-
кає внаслідок більш низької органічної будови капіта-
лу в сільському господарстві та приватної власності на
землю. Вона була започаткована ще У. Петті (1623—
1687), одним із основоположників класичної політич-
ної економії в Англії, а розвинена його послідовниками,
серед яких найбільш відданими цій ідеї були К. Маркс,
В. Ленін, Й. Сталін (1879—1953) та їхні соратники — ре-
волюціонери. При побудові "російського брошурково-
го соціалізму" на селі у 30-ті роки минулого століття в
Україні фізично було знищено, чи вислано цілими сім'я-
ми в Сибір і на Далекий Схід найбільш підприємливих
селян "куркулів" як новонароджених експлуататорів.
По-суті, вони стали класовими "ворогами народу" лише
за те, що запровадження більшовиками елементів рин-
кових відносин у період нової економічної політики
(НЕП) (1921—1928 рр.) сприйняли як виконання ними
обіцянки "Землю — селянам!". На практиці це означало
узаконення приватної власності на землю, придбання
засобів сільськогосподарського виробництва та розпо-
рядження його результатами на ринкових засадах.

Державна політика 30-х рр. ХХ ст. щодо "здекласо-
ваного селянства" і штучного розшарування селян за
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майновою ознакою мала місце майже всі роки побудо-
ви соціалізму. На практиці це проявлялося в знищення
самобутності селян, нехтуванні їх історичної спадщи-
ни, побутових, культурних традицій, неврахуванні де-
мографічних особливостей, розрив зв'язків між поко-
ліннями щодо господарювання на сільських територі-
ях. Останньою Конституцією СРСР від 7 жовтня 1977 р.
(ст. 15) держава мала сприяти посиленню соціальної од-
норідності суспільства — стиранню класових граней,
істотних відмінностей між містом і селом, між фізич-
ною і розумовою працею. У цьому ж руслі упродовж
50—80-х рр. проводилися організаційно-економічні за-
ходи, спрямовані на одержавлення колгоспно-коопера-
тивної форми власності, яка базувалася на положеннях
політекономії соціалізму про несумісність самої приро-
ди підприємств такого типу з централізовано-плановою
економікою та адміністративно-командними методами
управління цілісним народногосподарським комплек-
сом.

Основний Закон Незалежної України від 28 червня
1996 р. декларує усунення цієї суспільно-політичної й
економічної несправедливості і проголошує: рівність
перед законом усіх суб'єктів права власності (ст. 13);
рівні конституційні права і свободи громадян; при цьо-
му не допускаються привілеї чи обмеження за ознака-
ми соціального походження, майнового стану, місця
проживання або іншими ознаками (ст. 24). Важливо на-
голосити, що територіальний устрій має грунтуватися
на засадах збалансованості соціально-економічного
розвитку регіонів (ст. 132).

"Залишковий принцип" виділення ресурсів щодо
розвитку села і сільських території — успадкована вада
державної аграрної політики

Реформуючи централізовано-планову економіку під
гаслами вільно ринкових перетворень, уже вдруге за
життя останніх трьох поколінь українських селян, пе-
реважно адміністративними методами було ліквідова-

но клас "колгоспного селянства".
Державою було проголошено усе-
бічне створення умов для розвитку
приватного "ефективного власни-
ка" на ринкових (капіталістичних)
засадах. Як сприйняли цю політику
правнуки родин, майно яких у 30-ті
роки було експропрійовано для
створення колективних госпо-
дарств з метою побудови соціаліз-
му, можна лиш здогадуватися.

Маємо визнати, що за транс-
формаційний період в Україні було
прийнято десятки правильних зако-
нодавчих та нормативно-правових
актів, спрямованих на завершення
земельної реформи, поліпшення
соціально-економічної, демографі-
чної й екологічної ситуації в
сільській місцевості. Вони мали б
відновити соціальну справедливість
щодо селян. Проте цього не стало-
ся, у т. ч. через незабезпеченість не-
обхідними ресурсами й відсутність
організаційно-економічних ме-
ханізмів їх виконання.

На підтвердження наведемо
лише один, на наш погляд, промо-
вистий приклад законотворчості
початку ринкових реформ на селі.
Законом України "Про пріори-
тетність соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в
народному господарстві" (ст. 8) від
15 травня 1992 року №2346 селу

ніби то було надано перевагу порівняно з містом (у роз-
рахунку на душу населення) у спорудженні житла,
об'єктів освіти, культури і спорту, охорони здоров'я, по-
буту, торгівлі, газифікації, водо- і електропостачання,
телефонізації, зв'язку, комунальних об'єктів, в послу-
гах радіо і телебачення, забезпечуються рівні з містом
умови постачання промислових і продовольчих товарів,
а також рівень медичного, спортивного, культурного,
побутового, транспортного і торговельного обслугову-
вання за науково-обгрунтованими нормативами. Про
реальний стан справ з виконанням цього Закону та де-
сятків інших нормативно-правових декларацій (у формі
актів законодавства) з питань соціального розвитку
сільських територій свідчать наведені офіційні статис-
тичні дані.

Тож виглядає цілком обгрунтованим, що й через
більш, ніж чверть століття проголошення незалежності
держави Україна боротьба громадян за справедливий
суспільний лад лише загострюється. Нині масові акції
громадянської непокори і вибори до місцевих органів
самоврядування проходять під соціально-економічни-
ми гаслами: "Збережемо село — збережемо Україну!",
"Розвинуте фермерство — майбутнє сільського госпо-
дарства!", "Україна без панів!", "Сили нації — за Украї-
ну без олігархів!" тощо.

Трансформаційний період від централізовано-пла-
нової економіки з притаманними їй адміністративно-
командними методами управління до вільно ринкових
(капіталістичних) відносин за неоліберальними шабло-
нами Вашингтонського консенсусу ще більше загострив
проблему соціально-економічної несправедливості
щодо рівня і якості життя домогосподарств і громадян
однієї держави за ознакою місця проживання.

"Невидима рука ринку" А. Сміта страждає на ті ж
недуги суглобів, що й "рука публічного державного ре-
гулювання"

На початку ринкових реформ у суспільній свідомості
зневірених у соціально-економічній справедливості
соціалізму людей цілеспрямовано було сформовано ря-

Показник 2010 р. 2015 р. 
2017 р.  
(ІІІ кв.) 

 місто село місто село місто село 
Всього сукупних ресурсів 3605 3165 5229 5238 8097 8377 
Грошові доходи 3358 2607 4852 4316 7630 7393 
Частка оплати праці в грошових доходах, % 54,1 32,7 53,8 33,7 65,1 45,0 
Негрошові доходи 149 479 266 814 321 836 
Вартість, отриманої з ОСГ та від 
самозаготівель 

59 407 86 639 88 650 

частка у негрошових доходах, % 39,6 85 32,3 78,5 27,4 77,5 
Пільги та субсидії на оплату ЖКП, 
електроенергії та палива 

19 14 65 76 67,20 30,45 

частка у негрошових доходах, %  12,7 2,9 24,4 9,3 20,9 3,6 
Пільги на оплату товарів і послуг з охорони 
здоров’я, путівок на бази відпочинку тощо 

11,04 5,33 9,33 7,02 33,33  7,47 

частка у негрошових доходах, % 7,4 1,1 3,5 0,9 10,3 0,8 
Пільги на безготівкову оплату послуг 
транспорту, зв’язку 

7,37 1,55 13,41 2,59 19,73  3,58 

частка у негрошових доходах, % 4,9 0,3 5,0 0,3 6,2 0,5 
Грошова оцінка допомоги від родичів та інших 
осіб продтоварами 

51,35 51,86 92,44 89,45 113 115 

частка у негрошових доходах, % 34,5 10,8 34,7 11,0 35,2 13,7 
Прожитковий мінімум в середньому на одну 
особу 

від 825 (з 
01.01) до 875 
(з 31.12) 

від 1176 (з 
01.01) до 1330 
(з 01.09)  

від 1544 (з 
01.01) до 1700 
(з 01.12) 

Частка населення із середньодушовими 
грошовими витратами у місяць, нижчими 
прожиткового мінімуму, % 

23,2 46,1 4,9 5,7 6,4* 11,4* 

Таблиця 1. Показники сукупних ресурсів домогосподарств,
у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство в містах

та сільській місцевості, гривень

Примітка: *Сукупні ресурси нижче фактичного прожиткового мінімуму (без ураху-

вання суми податку на доходи фізичних осіб) становили: для міст — 45,3%, для сільської

місцевості — 49%.

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів [13].
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тівний стереотип, що на заміну патерналістському соці-
алістичному принципу "рівності у бідності" майже ав-
томатично прийде панацея від усіх наших негараздів —
"невидима рука" А. Сміта і "ринок стане суспільним бла-
гом". Тобто принесе благополуччя для всіх працьови-
тих і чесних людей, а не лише для сімей олігархів (агро-
холдингів) — фаворитів впливових владних органів, ке-
рованих домінантним інстинктом власного збагачення,
не обтяжених моральними нормами, а тим більше со-
ціальною відповідальністю за долю селян, чи сільських
територій. Саме на інститут ринку, як найбільш велике
досягнення західних цивілізації за два останні сторіччя,
що все урегулює, зокрема й по-справедливості, тобто
залежно від якості, складності і кількості праці, розпо-
ділятиме суспільний продукт серед працівників, що його
створюють. Головне — суспільно-корисна праця та її
результати визначатимуть авторитет і становище люди-
ни в суспільстві. Проте, як кажуть, диявол був прихова-
ний в деталях, про які тоді умовчали (свідомо, або че-
рез незнання українських реалій) численні закордонні
радники. А до вітчизняних практиків і науковців по-
стійно змінювані реформатори традиційно не дослуха-
лися, адже за визначенням "не може бути пророків у
своїй державі".

На думку академіка І.І. Лукінова, "ринкова без-
діяльність" держави була своєрідним провокаційним сиг-
налом до економічного саморозпаду нової демократичної
держави, потуранням хаосу і паралічу активної утворю-
вальної діяльності. Отже, така політика не має нічого
спільного з ефективними ринковими перетвореннями і
призвела до стихійної ринкової економіки [12, с. 26—27].

Загальні темпи приросту сукупних ресурсів і грошо-
вих доходів сільських ДГ за 2010—2017 рр. зростають,
хоча вони суттєво відстають від темпів інфляції за ана-
лізований період (табл. 1). Звідси реальна купівельна
спроможність населення знижується, а бідність зрос-
тає. За даними Держстату України ІСЦ (грудень до
грудня поточного року) становив у 2010 р. — 109,4%,
2015 р — 143,3%, 2017 р. — 113,7%. Заради справедли-
вості зазначимо, що частка оплати праці в грошових
доходах сільських ДГ має позитивну динаміку (з 32,7 до
45%), але розрив між містом і селом залишається суттє-
вий і дорівнює 20,1 відсоткових пункти (в.п.). Для по-
рівняння: в розвинутих країнах ЄС вона майже удвічі
вища і коливається в діапазоні від 75 до 80% [14, с. 11].

Особливу тривогу викликає все більший розрив між
селом і містом у структурі негрошових доходів, пов'я-
заних із трансфертами з державного бюджету. Якщо у
2010 р. частка пільг та субсидій на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, електроенергії та палива для
сільських і міських ДГ становила відповідно 2,9 і 12,7%,
то у 2017 р. 3,6% і 20,9%, тобто розрив збільшився май-
же удвічі, а у грошовому вимірі — це 30,45 і 67,20 грн на
одне ДГ. Зазначимо, що це дані ІІІ кв. 2017 року. Може-
мо припустити, що за підсумками року цей розрив буде
ще більшим, адже на жовтень — грудень припадають
найбільші виплати субсидій міським ДГ1. Аналогічна не-
справедливість допускається державою також при пе-
рерозподілу бюджету між громадянами однієї держа-
ви — селянами і містянами, за іншими статтями негро-
шових доходів: пільги на оплату товарів і послуг з охо-
рони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази
відпочинку тощо; пільги безготівкові на оплату послуг
транспорту, зв'язку. Сумарно це становить відповідно
1,3 і 16,5 %, або 11,05 і 53,06 грн у середньому на одне
середньостатистичне ДГ2.

Маємо визнати, більшість селян у пореформений
період фізично виживають лише завдяки поверненню до

натурального способу ведення господарства, адже у
структурі негрошових доходів на продукцію, отриманої
з особистого селянського господарства (ОСГ) та від са-
мозаготівель, припадає від 85% (2010 р.) до 77,5% (2017 р.).
Для порівняння: за офіційними даними цей показник
сім'ї колгоспника у 1986 р., тобто 30 років назад, стано-
вив 54,4% (у т. ч. дохід від колгоспу — 45,5% і заробіт-
ної плати — 8,9%).

У результаті дискримінаційної соціальної політики
щодо громадян України за ознакою місця проживання
(не має значення свідомої, чи ні), частка сільського на-
селення із середніми грошовими витратами на одну осо-
бу нижче законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму за ІІІ кв. минулого року вдвічі більша, ніж
міського населення, а саме — 11,4 і 6,4% відповідно. Що
ж до фактичного прожиткового мінімуму (без ураху-
вання суми податку на доходи фізичних осіб), то майже
кожне друге сільське ДГ (49%) є бідним.

Національні особливості формування приватного
"ефективного власника"

Дехто з опонентів може вважати наші доводи не дос-
татньо вагомими, вказавши на те, що майже 6,8 млн селян
отримали у власність земельні паї реформованих колек-
тивних сільськогосподарських підприємств і є свого роду
новим "класом рантьє". Дійсно, за даними Держгеокадас-
тру, у середньому в Україні розмір такого паю становить
4 га, а всього було розпайовано 27,5 млн га сільськогоспо-
дарських угідь, із яких 60% здається в оренду, як правило,
агрохолдингам, 17% — приєднано до індивідуального гос-
подарства без створення юридичної особи, 22% — не ви-
користовується або використовується без належного до-
кументального оформлення. Середній розмір орендної
плати в Україні знаходиться в межах 1093 грн/га. Таким
чином, за весь земельний пай власники отримують близь-
ко 4370 грн, або 1637 грн в середньому на одного члена ДГ
(сім'ї) за весь рік (4370 грн: 2,67 особи. Нагадаємо, що це
лише 45% мінімальної заробітної плати і майже дорівнює
мінімальному прожитковому мінімуму на місяць, встанов-
лених з початку 2018 року.

У цьому контексті, одним з аргументів Світового
банку, який активно пропагує "відкриття" ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні за будь-
якою моделлю — це найменша орендна плата в Європі.
Для порівняння: за даними Економічного дискусійного
клубу, в країнах ЄС вона коливається в коридорі від
46 євро/га (Латвія) до 791 євро/га (Нідерланди) за рік.

Маємо також зважати, що на грошову форму роз-
рахунку за орендовані угіддя припадає всього 58,3% усіх
орендних платежів. У натуральній формі (продукцією)
виплачується 39,9%, у відробітковій (послуги) — 1,8%.
У структурі сукупних ресурсів усі доходи від власності,
в т.ч. від здачі в найм нерухомого майна становили у
2015 р. — 2,8%, у 2016 — 3,8%. Ці дані свідчать, що сут-
тєво орендна плата за земельні паї не поліпшує добро-
бут сільських ДГ. До того ж, 1,5 млн громадян успадку-
вали земельні паї своїх родичів, з яких кожен другий
проживає в містах, витрачаючи кошти зароблені їх по-
передніми поколіннями на оплату товарів і послуг, по-
повнення міських бюджетів та розвиток міських тери-
торій [15]. Отже, українські селяни номінально володі-
ючи найціннішим багатством України, залишаються най-
біднішою верствою в суспільстві.

Узаконене нехтування основними правами і свобо-
дами селян

Переходимо до іншої ще гострішої теми, пов'язана
з соціальною несправедливістю стосовно селян. Згідно

————————————————————————
1 Суттєві зміни очікуються у зв'язку з монетизацією субсидій, які уводяться з опалювального сезону 2018 р. За попередніми

оцінками — це зменшить кількість ДГ, які незаконно наживалися на державному бюджеті. Водночас, субсидії можуть втратити

також сім'ї сільських ДГ , члени яких не мають офіційних доходів через сімейне безробіття.
2 При цьому ми усвідомлюємо, що далеко не всі мешканці міст і їх ДГ також "дотягують" до сучасних стандартів життя і ледь

зводять свої бюджети.
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з Конституцією (ст. 43) "кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується".
Із шкільних підручників і власних спостережень знає-
мо, що міста заможніші за села завдяки більшій скупче-
ності людей різних професій, розвитком численних
видів діяльності та зайнятості, особливо у сфері послуг,
яка чи не єдина галузь постійно демонструє створення
нових робочих місць. Ефект цієї взаємодії флорентійсь-
кий учений Б. Латіні (1220—1204) назвав спільним бла-
гом. У сучасній економічній теорії концентрація взає-
мозалежних виробничих і комерційних підприємств,
інфраструктурних організацій, різноманітних сервіс-
них, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, на-
уково-дослідних установ, органів управління, розміще-
них на одній адміністративно-територіальній одиниці
отримало назву економічного кластера.

З огляду на гостроту проблеми зайнятості в сільсь-
кій місцевості, держава мала б створити належні перед-
умови для реалізації громадянами права на працю, га-
рантувати рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності, запропонувати різноманітні про-
грами професійно-технічного навчання, підготовки і
перепідготовки кадрів, відповідно до потреб сільського
ринку праці. А утім, на практиці у цій сфері державної
соціально-економічної політики все відбувається з точ-
ністю до навпаки й за традиційною упевненістю чинов-
ників "якось воно буде".

Починаючи з 90-х рр., коли розпочалася привати-
зації землі та майна аграрних підприємства, майбутні
агрохолдинги радикально "оптимізували" чисельність
колгоспів і радгоспів та обслуговуючих їх галузей.
Переломним став 2001 рік, коли в ОСГ вже працюва-
ло 2578 тис. осіб, а найманими працівниками сільгос-
ппідприємств — 2131 тис. осіб, тобто на 477 тис. осіб
менше, ніж у ОСГ. Для порівняння: у 1990 р. у кол-
госпах і радгоспах було зайнято 4881 тис. осіб, а в ОСГ
— 681 тис., або всього 13,9%. За даними Держстату
України, до 2016 рік в ОСГ було добровільно-приму-
сово витіснено 2357 тис. осіб, що в 4,1 раза більше,
ніж нині найманих працівників у сільському, лісово-

му та рибному господарстві разом
узятих (578,1 тис. осіб).

Логічним у період реформування
колективних господарств було прий-
няття Закону України "Про особис-
те селянське господарство" від 15 трав-
ня 2003 р. № 742, згідно з яким (ст. 8)
статус безробітного селяни отриму-
вали, коли розрахунковий місячний
доход від ОСГ був меншим законо-
давчо встановленого мінімального
розміру заробітної плати. Ця норма
діяла більше шести років — до прий-
няття Закону "Про внесення змін до
деяких законів України щодо змен-
шення впливу світової фінансової
кризи на сферу зайнятості населен-
ня" від 25 грудня 2009 р. № 799. Вду-
майтесь у саму назву цього закону,
для здорового глузду вона м'яко ка-
жучи незбагненна.

Цим актом більше 2 млн членів
ОСГ з єдиною метою — порятунку
сільського ринку праці від "світової
фінансової кризи" було віднесено до
категорії, які забезпечують себе ро-
ботою самостійно. Тобто селянам на-
дано статус зайнятого населення за
умови, що робота в такому госпо-
дарстві для них є основною. Які на-

слідки такого "рятівного" для України Закону: а) селян,
по суті, позбавили права на обов'язкове державне соц-
іальне страхування; б) роботодавцям повернули майже
дармову робочу силу; в) зменшено дефіцит Фонду за-
гальнообов'язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття, за рахунок відмо-
ви центрів зайнятості у наданні вкрай необхідних послуг
своїм односельцям. У підсумку, було закладено міну
уповільненої дії під національну безпеку держави, яку
активно використовують популісти різних мастей у пе-
редвиборчих перегонах. Особливо експлуатується ця
тема під час нинішніх виборів депутатів до ОТГ.

Як кажуть у народі, одним натиском кнопки ОСГ,
які при колгоспно-радгоспній системі виконували лише
підсобні (допоміжні) функції стали безальтернативним
місцем докладання праці й основним джерелом доходів
для задоволення базових потреб їх сімей. Про розміри
доходів від оренди земельних паїв, які держава нібито
дала селянам у власність, але 17 років поспіль не випус-
кає з рук, вже йшлося в цій статті. До речі, це одна з
причин появи агрохолдингів, які майже не використо-
вують місцеві трудові ресурси.

Яка ситуація з ринком праці та зайнятості в сільській
місцевості внаслідок державної регуляторної політики
в цій сфері

За даними Держстату України, рівень економічної
активності та зайнятості в сільській місцевості нижчий
порівняно з містами на 1,9 і 2,1 в. п. і становить 60,9 і
54,9 % відповідно (табл. 2). Ці дані не є визначальними
для результатів нашого дослідження тому, що вони
отримані в результаті вибіркового обстеження населен-
ня (ДГ) з відповідними статистичними похибками й не-
досконалим інструментарієм, який не враховує специф-
іку економічної активності, зайнятості та кон'юнктуру
ринку праці в сільській місцевості3. Це ж припущення
стосується й рівня безробіття, яке є постійно вищим
порівняно з містом, але не відображає повною мірою
реальних явищ і процесів у сфері соціально-трудових
відносин пореформеного періоду на селі.

————————————————————————
3 Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення //

Економіка АПК. — 2013. — №12. — С. 5—12.

Таблиця 2.Трудові ресурси, ринок праці, зайнятості та міграції населення
залежно від місця проживання, 2016 рік

Джерело: розраховано на основі даних статистичних збірників і бюлетенів [16].

№  
з/п 

Показник Усього 
У т. ч. за місцем 
проживання 

Село до 
економіки, 
або до міста 

 місто село  
1 Економічно активне населення у віці 15–

70 років, тис. осіб 
17955,1 12306,4 5648,7 31,4% 

2 Економічно активне населення 
працездатного віку, тис. осіб 

17303,6 11898 5404,8 31,2% 

3 Рівень економічної активності, % 62,2 62,8 60,9 - 1,9 в. п. 
4 Зайняте населення у віці 15–70 років, тис. 

осіб 
16276,9 11178,5 5098,4 31,3% 

5 Рівень зайнятості, % 56,3 57,0 54,9 -2,1 в. п. 
6 Неформально зайняте населення 3961,2 1891,9 2069,3 52,2% 
6а у % до зайнятого населення 22,7 16,9 40,6 +17,9 в.п. 
7 Безробітне населення у віці 15–70 років, 

тис. осіб 
1678,2 1127,9 550,3 32,8% 

8 Рівень безробіття, % 9,3 9,2 9,7 +0,5 в.п. 
9 Трудові мігранти за 2015–2017 рр., тис. 

осіб 
1303,3 663,5 639,8 49,1% 

10 Частка трудових мігрантів у загальній 
кількості населення, % 

4,5 3,4 6,9 + 3,5 в.п. 

11 Навантаження зареєстрованих 
безробітних на 10 вільних робочих місць 
(вакансій) за професійними групами, осіб 

108 – – – 

11а Той же показник, але для кваліфікованих 
робітників сільського господарства і 
лісового господарства, риборозведення та 
рибальства, осіб 

552 – – – 
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Часткову відповідь на порушені нами проблеми дає
показник неформальної зайнятості сільського населен-
ня в кількості більш, ніж 2 млн осіб. Це кожен другий у
країні. Більшість з них це особи, яких держава масово
віднесла до категорії самозайнятих лише за ознаками
запозиченими з кріпосного права — прикріпленням до
селянського двору та наявністю земельної ділянки. Ки-
нувши напризволяще своїх громадян держава нічого не
зробила для створення належних умов розвитку сімей-
них ферм, інших позааграрних видів діяльності малого
і середнього підприємництва та продуктивної зайня-
тості вивільнених працівників з реформованих
підприємств. Підтвердженням соціальної несправедли-
вості є навантаження безробітних на 10 вакансій для
кваліфікованих робітників сільського господарства,
риборозведення та рибальства у кількості 552 особи, що
у п'ять разів більше, ніж у національній економіці.

Останні роки масово спостерігається таке явище як
сімейне безробіття, коли всі працездатні члени родини
тривалий час не мають постійної роботи. Через без-
вихідь і втрату перспективи на гідну працю селяни по-
кидають свої оселі й шукають роботу не тільки в містах
України, а й за кордоном. За офіційними даними,
за 2015—2017 рр. сільські трудові мігранти становили
640 тис. осіб, це майже така ж кількість, що й серед
містян. Але частка сільських трудових мігрантів удвічі
перевищує цей показник у загальній кількості населення
— 6,9 і 3,4% відповідно. При цьому маємо усвідомлюва-
ти, що дані Держстату України показують лише тенден-
цію цього явища і в рази відрізняються від кількісних по-
казників виїзду за кордон з єдиною метою — пошуку
роботи. Обезлюдіють вже не окремі так звані неперспек-
тивні села, а цілі сільські райони, що офіційно визнають-
ся депресивними4. Здоровий глузд підказує, що навіть об-
'єднавшись вони не стануть багатшими, оскільки серед
державних еліт України (на відміну від сусідів країн ЄС)
не має усвідомлення архіважливості людського і соціаль-
ного капіталу для успішного регіонального і державно-
го розвитку. Тому вже сьогодні в сільській місцевості
відчувається гострий дефіцит масових робітничих про-
фесій, спеціалістів сільського господарства, будівель-
ників, вчителів, лікарів, юристів та інших фахівців.

Відповідно до Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці-
альне страхування" від 8 липня 2010 року №2464, члени
ОСГ як самозайняті особи мають право на матеріальне
забезпечення, страхові виплати та надання соціальних
послуг за умови добровільної сплати страхових внесків
до Фонду загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування України. Про які суми йдеться? При-
близні розрахунки показують: з 1 січня 2018 р. мінімаль-
на заробітна плата становить 3723 грн, тобто доб-
ровільно застрахована особа має щомісяця сплати
744,6 грн (3723х0,22), а якщо в сім'ї двоє осіб працездат-
ного віку, то сума вже становить 1489,2 грн, або в рік —
17870,4 грн. Сумлінному платнику для цього потрібно про-
дати 4 тис. літрів молока 2-го гатунку, чи двох свиней жи-
вою масою не менше 210 кг. Суми, як кажуть на селі, не
підйомні. Раніше ми зазначали, що майже половина
сільських ДГ у середньому отримують грошові доходи
нижче фактичного прожиткового мінімуму. Через злиден-
ний стан селяни добровільно не страхуються, отже, мо-
жуть розраховувати лише на соціальну пенсію за віком.

Нинішня дискримінація селян у сфері соціальних
гарантій — це також спадщина СРСР. З історії станов-
лення системи соціального страхування знаємо, що Кон-
ституція 1936 року проголошувала право громадян на

матеріальне забезпечення в старості, у випадку хворо-
би та втрати працездатності5. Проте лише через 30 років
прийнято Закон "Про пенсії і допомогу членам кол-
госпів". При цьому пенсійний вік для колгоспників вста-
новлювався вищий, ніж для державних пенсіонерів —
65 років для чоловіків і 60 — для жінок. Правда, згодом
(1968 р.) у цій частині колгоспників урівняли в правах з
робітниками і службовцями. Проте залишилася дис-
кримінація за показником рівня пенсійного забезпечен-
ня. Пенсіонери — колгоспники одержували пенсію, що
не перевищувала 20—30% середньої заробітної плати в
сільському господарстві, яка в рази була меншою, ніж в
інших галузях економіки. Відносне скорочення розривів
у пенсіях відбулося лише у 80-ті рр.

Від песимістичного аналізу до стриманого опти-
мізму

Ситуація не безнадійна і цивілізований вихід для
селян в сфері соціального страхування. Це не є таємни-
цею "за семи печатками" для уповноважених держав-
них органів та їх керманичів, які вивчають світовий
досвід, використовуючи мільйони доларів міжнародних
організацій на консультації зарубіжних радників. Як
завжди не вистачає одного — політичної волі й розу-
міння реального соціально-економічного стану
сільських ДГ і умов проживання наших співвітчизників
у сільських територіях.

Науковцями різних науково-дослідних колективів
неодноразово порушувалась ця проблема загальнонац-
іонального масштабу з висвітленням практик щодо її
розв'язання європейськими країнами, але нині навіть у
проектах так званих першочергових "європейських за-
конів" вони не знаходить належного втілення [17—20].
Проте вселяє надію план заходів на виконання стратегії
подання бідності на поточний рік, затверджений рішен-
ням Уряду від 14 лютого 2018 року №99. У ньому, зок-
рема, йдеться про "розроблення механізму залучення
до системи державного соціального страхування, насам-
перед пенсійного, заінтересованих осіб, зайнятих в
ОСГ". Тож доцільно ще раз концептуально розглянути
практики країн ЄС у цій сфері.

Інституційне забезпечення соціального страхуван-
ня спрямовано на задоволення особливих потреб
сільського населення, продиктованих характером його
економічної діяльності, реструктуризацією сільського
господарства (особливо в країнах Центральної та
Східної Європи). При цьому пріоритет надається фер-
мам сімейного типу.

Різні країни в різний період почали розробляти
підходи та механізми запровадження систем соціально-
го захисту фермерів, членів їх сімей. Нині шість країн
ЄС (Австрія, Греція, Німеччина, Польща, Фінляндія та
Франція) запровадили автономні інститути соціально-
го захисту самостійно зайнятих у сільському і лісовому
господарстві. Вони мають справу з усім спектром со-
ціального забезпечення: а) охорона здоров'я (медичне
страхування); б) пенсійне забезпечення (за віком);
в) страхування від нещасних випадків на виробництві;
г) страхування від професійних захворювань; д) соціаль-
не забезпечення (допомога) сім'ям або надання різно-
манітних послуг, зокрема, організація оздоровчих за-
ходів дітям фермерів чи іншим членам їх родин, особам
з інвалідністю, одноразові підтримки для фермерів та
їх родинам, які опинилися в скрутному становищі та
інші. Перелік та форми таких послуг різняться за краї-
нами та залежать від їх фінансових можливостей таких

————————————————————————
4 Законом України від 8 вересня 2005 року № 2850 (ч. 3 ст. 9) депресивним вважається сільський район, в якому  протягом

останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заро-

бітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу є значно  нижчими, а частка зайня-

тих у сільському господарстві є значно вищою за відповідні  середні  показники розвитку територій цієї групи.
5 Про страхування на випадок безробіття тоді не йшлося, оскільки повна зайнятість населення була одним з основних завою-

вань соціалізму на противагу капіталістичній системі, де безробіття було звичайним явищем.
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фондів, (вони є обмеженими і без суттєвої державної
бюджетної підтримки вони не змогли б виконувати свої
функції).

Існуючі системи продемонстрували свою відпо-
відність національним та місцевим умовам соціаль-
ного захисту осіб, зайнятих у сільському госпо-
дарстві. Водночас зазначені країни постійно адапту-
ють своє законодавство та практику страхування
відповідно до змін, які відбуваються в сільській
місцевості та в сільськогосподарському виробництві.
Але при цьому вони зберігають базові принципи си-
стеми соціального забезпечення цієї категорії насе-
лення: солідарність (та, як правило обов'язковість
внесків); соціальна справедливість; якість послуг;
автономія; демократія (застраховані беруть участь
в управлінні фондами соціального страхування (за-
безпечення) фермерів. Для розв'язання проблем на
рівні Єврокомісії та координації їх взаємодії фонди
утворили свою мережу соціального захисту населен-
ня.

Конкретніше розглянемо діяльність Аграрного Фон-
ду Соціального Страхування (KRUS) Польщі. Він є уста-
новою, створеною відповідно до Закону Польщі "Про
соціальне страхування фермерів" від 20 грудня 1990 р.
Його метою визначено надання послуг, пов'язаних із
системою соціального страхування фермерів та членів
їх сімей (домогосподарств) [18, с. 79—78]. У 2014 р.
KRUS охоплювала 14,3 млн застрахованих осіб; 1,2 млн
пенсіонерів, у т.ч. 951,5 тис. отримувачів фермерських
пенсій за віком, 215, 8 тис. по інвалідності і 44 тис. пенсій
по догляду за членами родини.

Польська система є змішаною, тобто лише частко-
во функціонує за рахунок внесків фермерів, які сплачу-
ються щомісячно (пенсійне страхування) в еквіваленті
10% базової пенсії за віком, а решта забезпечується з
державного бюджету. Після індексації пенсій з 1 січня
2015 р. внесок фермерів складає 88 злотих. Для по-
рівняння: по курсу НБУ станом на 28.06.2016 р. це дорі-
внювало 572,3 грн). Тариф щодо внесків до KRUS
прогресивний і залежить від площі сільськогосподарсь-
ких угідь фермера: 12% — при площі до 100 га; 24% —
від 100 до 150 га; 36% — від 150 до 300 га; 48% — понад
300 га.  Внески за членів родини (незалежно від трива-
лості їх робочого дня чи тижня) сплачуються також на
рівні 10% базової пенсії за віком, тобто 88 злотих. Вод-
ночас базовий внесок для застрахованих фермерів та
членів їх домогосподарств, які додатково займаються
несільськогосподарськими видами бізнесу, або беруть
участь в такому бізнесі збільшується у два рази — до
176 злотих [19, с. 79—78].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1. В Україні за весь період трансформації суспіль-
но-політичного ладу й соціально-економічної системи
сформовано гібридне суспільство з усевладністю капі-
талізму без конкуренції та безсиллям держави в частині
гарантування конституційних прав і свобод селян та
утвердження принципів соціальної справедливості. Як
наслідок, загострення конфлікту між працею і капіта-
лом суспільство поділене на багатих і бідних з несуттє-
вим прошарком так званого середнього класу. Особли-
во відчутно зростає нерівність життєзабезпечення че-
рез недосконалу соціальну політику в частині базових
потреб громадян за місцем проживання. Український
феномен бідності селян — власників земельних паїв,
реформованих колективних господарств, є також на-
слідком незавершеності аграрної та інших життєво важ-
ливих реформ на селі й недосконалої державної соці-
ально-економічної політики щодо виділення ресурсів на
розвиток сільських територій.

2. Соціально-економічна політика дискримінації
селян у період аграрних реформ (1991—2017 рр.), особ-

ливо з питань соціального захисту, призвела до галь-
мування темпів збалансованого розвитку національної
економіки в цілому, втрати інвестиційної привабли-
вості основного стратегічного ресурсу держави —
людського і соціального капіталу, сільських територій,
ліквідації мільйонів робочих місць в сільській місце-
вості, безпрецедентної демографічної кризи, чергової
хвилі трудової еміграції, погіршення фізичного здоро-
в'я, моральної і фізичної деградації та збільшення про-
явів асоціальної поведінки частини сільського населен-
ня.

3. Розпочаті в Україні реформи децентралізації
влади і ресурсів щодо розвитку охорони здоров'я,
освіти, культури, спорту, а також виробничої, соц-
іальної, інформаційно-комунікаційної інфраструкту-
ри тощо в черговий раз вселяють надію на прискорен-
ня темпів досягнення сучасних життєвих стандартів
селян в об'єднаних територіальних громадах. Збері-
гаючи при цьому рекреаційні можливості та приваб-
ливість умов проживання і праці в сільській місцевості
з унікальними сільськими ландшафтами, особливо для
молоді.

4. Соціально-економічний стан ОСГ і збалансований
розвиток сільських територій — це взаємопов'язані про-
цеси, які мають розвиватися на базі власного синерге-
тичного потенціалу. Отже, перспективними мають бути
науково-прикладні дослідження з питань залучення осіб
до продуктивної зайнятості у сімейних фермерських і
особистих селянських господарствах, у т. ч. позааграр-
ними видами діяльності. Особливо критичною для сус-
пільства є участь членів ОСГ у системі добровільного
загальнообов'язкового державного соціального страху-
вання на основі заохочувального підходу з урахуванням
досвіду Польщі, Німеччини, Франції та інших країн
Євросоюзу.

На нашу думку, науковцям слід більше приділяти
уваги вивченню пілотних проектів із запровадженням
безумовного базового доходу (ББД), переважно для
довготривалих безробітних, які проводяться в
Фінляндії, США (провінція Онтаріо), Шотландії (окремі
міста), Кенії (для сільських поселень) та інших країнах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова система виникла з появою держави і нероз-

ривно пов'язана з її функціонуванням. За допомогою фінан-
сової системи держава накопичує і використовує фінансові
ресурси на виконання своїх функцій. Від ефективно функ-
ціонуючої фінансової системи країни залежить фінансове
забезпечення різних сфер суспільного життя. Чим розви-
неніші ринкові відносини, тим складніші й різноманітніші
зв'язки в державі, тим складніша й фінансова система.

 На теперішній час в Україні продовжується форму-
вання фінансової системи, яке було розпочато ще після
проголошення незалежності. Цей процес є досить
складним, тривалим і суперечливим. У цілому в Україні
закладені підвалини фінансової системи ринкового
типу. Водночас накопичилося і багато проблем, що сто-
суються як фінансової системи в цілому, так і окремих
її елементів зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням теоретичних і практичних аспектів

розвитку та структуризації фінансової системи в Ук-
раїні присвячено праці видатних вітчизняних науковців,
зокрема, В. Андрущенка, О. Василика, А. Гальчинсько-
го, В. Геєця, О. Кириленко, І. Лук'яненко, І. Лютого,
В. Опаріна, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.

Віддаючи належне високим здобуткам у досліджен-
нях вітчизняних та закордонних науковців, зважаючи
на постійний та безперервний розвиток економічних
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and multifaceted economic category. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of functioning of the
financial system of Ukraine in the conditions of the institutional economy, the identification of problems affecting the
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відносин, в умовах глобалізаційних процесів, що пов'я-
зані зі структуризацією національних економік, у час-
тині виділення в їх складі окремих секторів, виникає
потреба в удосконаленні фінансової системи України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є аналіз особливо-

стей функціонування фінансової системи України в умо-
вах інституційної економіки та визначення пріоритет-
них напрямів її удосконалення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою сучасного етапу розвитку економіки Украї-

ни є ефективна побудова фінансової системи країни, яка
безпосередньо випливає з моделі економічного розвит-
ку держави. Фінансові відносини у країні, маючи різно-
манітні форми прояву, у сукупності утворюють цілісну
фінансову систему, кожна ланка якої є носієм певних
властивих їй фінансових відносин, що реалізуються у
створенні та використанні відповідних грошових фондів.
Усі ланки фінансової системи відображають державний
устрій країни, характеризують ступінь розвиненості її
грошових, кредитних, валютних та інших відносин.

Підходи до тлумачення поняття фінансової систе-
ми завжди були предметом активних дискусій серед
представників наукового співтовариства, існує низка
підходів, що зумовлено динамічністю та багатогранні-
стю цієї дефініції.

————————————————————————
1 Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру-

мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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В.М. Опарін розглядає фінансову систему як таку,
що має внутрішньо-змістову якість і організаційну бу-
дову. "За внутрішньою структурою фінансова система
— сукупність відносно відособлених взаємопов'язаних
сфер і ланок, що відображають специфічні форми і ме-
тоди фінансових відносин. За організаційною будовою
фінансова система — сукупність фінансових органів та
інституцій, які управляють грошовими потоками" [1].

В.П. Кудряшов розглядає фінансову систему як "су-
купність фінансових операцій, які проводяться суб'єкта-
ми фінансової діяльності з використанням певного
фінансово-кредитного механізму" [2].

Враховуючи розгалуженість підходів до тлумачен-
ня поняття фінансової системи, вітчизняні науковці не
можуть дійти єдиної точки зору. При цьому зарубіжні
науковці, в переважній більшості, вважаються прихиль-
никами інституціональної будови фінансової системи.

Зокрема Дж. Ван Хорн (американський фінансист),
вважає, що фінансова система — це сукупність низки
установ і ринків, які надають свої послуги фірмам, гро-
мадянам, а також урядам [4, с. 178]. В свою чергу, про-
фесор Гарвардського університету Н. Г. Менк'ю визна-
чає фінансову систему як "сукупність економічних інсти-
тутів (ринків цінних паперів, банків, взаємних (пайових)
фондів, пенсійних фондів, кредитних спілок, страхових
компаній тощо), які допомагають спрямувати ресурси
осіб, які мають намір зробити заощадження, до тих, хто
потребує позикових коштів, у формі інвестицій" [5, с. 331].

З. Боді і Р. Мертон характеризують фінансову сис-
тему як "сукупність ринків та інших інститутів, що ви-
користовуються для укладання фінансових угод, обміну
активами і ризиками. Ця система включає в себе ринки
акцій, облігацій та інших фінансових інструментів,
фінансових посередників (таких як банки і страхові ком-
панії), фірми, які пропонують фінансові послуги (на-
приклад, фінансово- консультаційні компанії), і орга-
ни, які регулюють діяльність всіх цих установ" [6, с. 38].

Фінансова система, будучи невід'ємною складовою соц-
іально-економічної системи (на мікрорівні) і міжнародної
фінансової системи (на макрорівні) в цілому, становить со-
бою складний, динамічний і відкритий організм [7, с. 30].
Складність фінансової системи визначається неоднознач-
ністю складових її елементів, різнохарактерністю зв'язків
між ними, їх структурною різноманітністю. Це викликає
різноманіття і відмінність елементів фінансової системи, їх
взаємозв'язків, тенденцій, змін складу та стану системи,
множинність критеріїв їхньої діяльності. Структуру фінан-
сової системи України наведено на рисунку 1.

Рівень світового господарства включає міжнародні
фінанси, що відображають економічні відносини держав
щодо формування фондів фінансових ресурсів. В основі за-
безпечення фінансовими ресурсами функціонування міжна-
родних фінансових відносин виступають національно- дер-
жавні фінанси. Міжнародні фінанси відбивають економічні
відносини, що виникають у результаті формування фінансо-
вих ресурсів та їх розміщення й використання на заходи, які
відбуваються на світовому чи міждержавному рівні.

Національна фінансова система на макрорівні вклю-
чає державні фінанси, обов'язкове державне страхуван-
ня та фінансовий ринок.

Важливе місце у фінансовій системі посідають фінан-
си підприємницьких структур (мікрорівень). Вони обслу-
говують створення валового внутрішнього продукту —
основного джерела фінансових ресурсів. До цієї ланки
належать фінанси як виробничої, так і невиробничої
сфер. Фінанси виробничої сфери можуть поділятися, за-
лежно від форми власності, як на державні, акціонерні,
колективні, індивідуальні, орендні, спільні тощо, так і,
залежно від виду діяльності, на машинобудування, буді-
вництво, транспорт, сільське господарство тощо.

Динамічність фінансової системи обумовлюється
тим, що вона перебуває в постійному розвитку, у по-
стійно мінливій величині фінансових ресурсів, витрат,
доходів, у коливаннях попиту і пропозиції на капітал.

До цієї ланки належать також фінанси так званої неви-
робничої сфери, яка поділяється на фінанси освіти, охоро-
ни здоров'я, культури, науки, оборони й інших підрозділів.
Характерною особливістю створення й використання
фондів та фінансових ресурсів у цьому разі є наявність, по-
ряд із власними джерелами, бюджетного фінансування.

Фінансова система є складним механізмом. Ефек-
тивність її функціонування істотно залежить від таких
чинників:

— налагодженості фінансових відносин у суспіль-
стві, які визначаються насамперед вибором ефективної
для конкретної країни фінансової моделі;

— дієвості фінансово-кредитного механізму;
— чіткості фінансового законодавства;
— організації управління фінансовою системою [9,

с. 367].
Щодо останнього чинника, то управління — це

діяльність пов'язана з впливом керуючого суб'єкта на
керований об'єкт з метою досягнення певних резуль-
татів. Управління притаманне всім сферам людської
діяльності в тому числі економічній і фінансовій. Управ-
ління фінансами — це складова частина управління еко-
номікою, його здійснює спеціальний апарат з допомо-
гою специфічних прийомів і методів [10, с. 59].

На розвиток фінансової системи впливає безліч фак-
торів, які потрібно враховувати з метою недопущення
застою і кризових явищ. У цьому зв'язку необхідно на-
лагоджувати та вдосконалювати механізми реалізації
фіскальної, грошової і кредитної політик з метою за-
безпечення належного функціонування вітчизняної
фінансово-кредитної системи. Водночас стратегія і так-
тика реформування фінансової системи повинна поля-
гати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме
подальшу трансформацію фінансів [11, с. 8].

Нестабільність фінансової системи України викли-
кана постійними змінами у нормативно-правовому полі
економічної діяльності та зростаючою залежністю від
зовнішніх чинників впливу, значно посилює необхідність
її гармонізації, що дозволить запобігати при зміні умов
фінансової діяльності виникненню нових суперечностей
фінансових відносин, їх накопичення та загострення у
подальшому [12, с. 302].

На особливу увагу заслуговує питання створення
потужної групи банків, зменшення податкового тиску
та впорядкування фінансових потоків [13; 14]. У цьому
контексті слід зазначити, що цим питанням повинні зай-
матися відповідні органи законодавчої та виконавчої
влади: раціональне функціонування всієї фінансової си-
стеми можливе лише за рахунок належного функціо-
нування кожної складової окремо та у разі їх синергіч-
ного поєднання.

Серед основних проблем фінансової системи України
слід назвати також неефективну систему державного ре-
гулювання, що унеможливлює сталість її розвитку. Одним
із варіантів якісної трансформації фінансової системи краї-
ни може бути використання прогресивного світового досв-
іду провідних країн світу — Великобританії, Німеччини,
Японії — у галузі створення єдиного регулятора фінансо-
вої системи (мегарегулятора). За допомогою останнього
можливим стане уникнення протиріч у сфері контролю за
фінансами та формування надійного базису для інтеграції
України у світову фінансову систему [15, с. 256].

Важливою умовою покращення стану фінансової
системи України у контексті глобалізаційних процесів
є досягнення стійкості національної грошової одиниці,
що стає можливим при позитивному сальдо між дохо-
дами та витратами країни на зовнішньому ринку. Стійке
перевищення імпорту товарів над експортом, що спос-
терігається в Україні, незважаючи на позитивний баланс
послуг, викликає нестачу та подорожчання іноземної
валюти, отже, ріст цін на товари як імпортного, так і
вітчизняного походження, зростання тарифів на послу-
ги тощо, фактично збурює фінансову систему, порушу-
ючи усталені зв'язки та пропорції розподілу.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

Р
и

с
. 

1
. 

 Ф
ін

а
н

с
о

в
а

 с
и

с
т

е
м

а
 У

к
р

а
їн

и



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201820

Таким чином, зміни у фінансовій системі, потреба у
яких з різного роду причин постійно виникає, не повинні
погіршувати умови економічної діяльності та обмежу-
вати можливості збалансування доходів з витратами у
жодному із секторів економіки.

На жаль, сучасна фінансова система України, її особ-
ливості та проблеми свідчать про відсутність системного
підходу до використання фінансів у процесі здійснення
фінансової політики. Вона не відображає реального та
повного стану економіки, а тому не може контролювати
належною мірою усі можливі фінансові потоки в країні,
допускає високу "тінізацію" економіки і залежить від
зовнішнього світу. Це все спричинено відсутністю єди-
них підходів до правил та вимог при формуванні норма-
тивно-правових актів та організації фінансової діяльності
як держави в цілому так і окремих її елементів.

Щодо проєвропейського напряму розвитку України, то
треба сприяти її інтеграції в європейську та світову фінан-
сові системи. Впровадження всіх цих заходів має позитив-
но вплинути на існуючий стан фінансової системи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних умовах існує об'єктивна

потреба у ефективній реалізації програми фінансового
оздоровлення держави, розробці стабілізаційних заходів
щодо запобігання негативним наслідкам від фінансової
кризи, що потребує прийняття низки відповідних законів,
здійснення практичних заходів та розробки науково об-
грунтованих критеріїв функціонування фінансової сис-
теми держави з метою мінімізації можливих збитків від
подальших фінансових криз для вітчизняної економіки.
За умови імплементації перерахованих вище рекомен-
дацій сучасна фінансова система України вийде на трає-
кторію стабільного економічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування вітчизняних суб'єктів господарю-

вання під впливом процесів інтеграції та глобалізації
зумовлюють необхідність перегляду філософії управ-
ління фінансовими ресурсами. Нині управління фінан-
совими ресурсами суб'єктів господарювання потребує
суттєвого удосконалення на основі розробки дієвих
процедур аналізу інформаційних потоків, що циркулю-
ють в економічній системі, а також процесів підготовки
і прийняття управлінських рішень на основі широкого
впровадження вимог цифровізації. Розробка дієвих
підходів до формування інформаційно-аналітичного
забезпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання створює умови для пошуку
нових напрямів розвитку економіки України та фінан-
сової системи, подолання проблем ліквідності та пла-
тоспроможності, удосконалення фінансових ме-
ханізмів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями теоретичних і практичних аспектів

розвитку підходів до управління фінансовими ресурса-
ми присвячено публікації широкого кола вітчизняних
науковців, серед яких А. Бабенко, М. Білик, А. Блакита,

УДК 658.14

О. С. Бондаренко,
д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ1

O. Bondarenko,
Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT
SUBJECTS OF BUSINESS

У статті визначено сучасний підхід до формування системи інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання. Розкрито принципи та функції інфор-
маційно-аналітичного забезпечення з урахуванням особливостей управління статичним та динамічним
станами фінансових ресурсів. Доведено необхідність виокремлення в системі інформаційно-аналітично-
го забезпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання зовнішньої та внутріш-
ньої частин у розрізі нормативної та діагностичної складових.

The article defines a modern approach to the formation of a system of informational and analytical provision
of management of financial resources of business entities. The principles and functions of information-analytical
support are considered with account of peculiarities of management of static and dynamic states of financial
resources. The necessity of selection in the system of informational and analytical provision of management of
financial resources of subjects of management of external and internal parts in the context of normative and
diagnostic components is proved.
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І. Бланк, А. Кравцова, К. Мельникова, О. Єрмошкіна,
І. Зятковський, І. Журавльова, О. Ястремська, Л. Ме-
ренкова.

Зважаючи на численні здобутки вітчизняних нау-
ковців [1—10], на сучасному етапі ще не повною мірою
висвітлені особливості створення системи інформацій-
но-аналітичного забезпечення управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання. Інформаційно-
аналітичне забезпечення щодо управління динамічним
станом фінансових ресурсів (фінансовими потоками)
перебуває на стадії становлення та характеризується
широтою поглядів на сутність, особливості, принципи
та завдання, невизначеністю особливостей подальшого
розвитку в контексті глобальної трансформації, зумов-
леної активізацією процесів інтеграції, глобалізації,
інформатизації. Вирішення вимагають питання створен-
ня методології орієнтованої на динамічну рівновагу еко-
номічних систем (класичні теорії фінансового менедж-
менту базуються на статичному стані підприємств та
лінійному програмуванні), інтегрування нових напрямів
економічних наук і теорій в концептуальні підходи
фінансового менеджменту (методологія нових напрямів
економічних наук дозволяє врахувати змінність ринко-
вих ситуацій, незбалансованість попиту і пропозиції,

————————————————————————
1 Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру-

мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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стихійність відтоку капіталу, а також спрогнозувати і
виявити тенденції, принципи самоорганізації економі-
чних явищ), розробка методичних підходів до управ-
ління фінансами суб'єктами господарювання, які мають
базуватися на нелінійному динамічному моделюванні та
недетермінованих моделях прогнозування (лінійні де-
терміновані моделі в умовах швидкої мінливості зовні-
шнього середовища не встигають адекватно і точно від-
ображати ринкові ситуації, а отже не дозволяють прий-
мати обгрунтовані фінансові рішення), обгрунтування
нового інструментарію до оцінки вартості підприємства
з точки зору теорій, заснованих не на статичних показ-
никах, а на динамічних (застосування динамічних показ-
ників дозволить своєчасно коригувати фінансову стра-
тегію підприємства шляхом прийняття своєчасних
фінансових рішень), розробка нової цільової фінансо-
вої моделі підприємства, націленої на синхронізацію та
збалансованість фінансових та супутніх їм потоків, що
в цілому забезпечить гармонізацію інтересів не тільки
суб'єктів господарювання, але і всіх зацікавлених осіб
та суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування особливостей фор-

мування системи інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансові ресурси знаходяться в основі господарсь-

кої діяльності кожного суб'єкта господарювання. Не-
рівномірність та несинхронізованіть надходження
фінансових ресурсів призводить до тимчасового їх де-
фіциту, який негативно впливає на показники
ліквідності, платоспроможності, прибутковості. Отри-
мання високих кінцевих результатів, економічне зрос-
тання та ефективність розвитку підприємств залежить
від раціонального формування та використання наяв-
них фінансових ресурсів.

Сучасні механізми управління фінансовими ресур-
сами не повною мірою відповідають вимогам часу, рівню
розвитку продуктивних сил, класичним закордонним
зразкам. Це пояснюється тим, що кожен етап суспіль-
ного відтворення вимагає постійного відновлення про-
цесів їх формування та використання. Фінансові ресур-
си, будучи у розпорядженні суб'єктів господарювання
різних форм власності та різних організаційно-право-
вих форм господарювання, використовуються для ви-
рішення господарських завдань. Обіг фінансових ре-
сурсів призводить до збільшення економічних вигод, які
втілюють у собі активи, або їх зменшення, що визна-
чається погашенням зобов'язань. Тому фінансові ресур-
си завжди є обмеженими, що зумовлює необхідність
створення відповідних умов їх залучення та можуть бути
мобілізованими лише тими суб'єктами господарювання,
які приділяють ключове значення їх раціональному фор-
муванню та використанню. Раціональні підходи до фор-
мування та використання фінансових ресурсів, а також
ефективні механізми управління ними визначаються в
межах системи їх фінансів. Власні фінансові ресурси є
основою забезпечення відтворювальних процесів, і це
дає змогу стверджувати про втілення у господарську
практику доктрини самофінансування, суть якої — у
використанні насамперед власних фінансових ресурсів
з метою гарантування фінансової стійкості й незалеж-
ності суб'єктів господарювання в умовах мінливої
кон'юнктури [3].

У сучасних умовах практично неможливо забезпе-
чити ефективність управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання без застосування інформа-
ційних технологій і програмних комплексів для аналізу,
планування, підтримки і ухвалення відповідних рішень.
Інформаційно-аналітична складова управління еконо-
мічними процесами з кожним роком набуває все більшо-

го значення. Інформаційно-аналітичне забезпечення
повинно об'єктивно відображати стан управління фінан-
совими ресурсами на будь-який момент часу і з будь-
яким рівнем деталізації, а також враховувати можливі
загрози з боку зовнішнього середовища. Основними
принципами інформаційно-аналітичного забезпечення
системи управління фінансовими ресурсами є: структу-
рованості, якості, системності, своєчасності, гнучкості,
інтеграційної обробки, методичної єдності, оператив-
ності [7].

Сучасний етап розвитку економіки викликає не-
обхідність використання національних інформаційних
ресурсів, адаптованих до відповідних міжнародних стан-
дартів, основною метою яких є усунення помилок в
обміні інформацією між суб'єктами господарювання та
їх складовими. Створення суб'єктами господарювання
інформаційних систем забезпечить постійний моніто-
ринг інформаційних потоків та накопичення даних про
внутрішні фінансові можливості, розвиток зовнішніх
умов, необхідних для зменшення невизначеності при
прийнятті необхідних фінансових рішень. Така ситуа-
ція потребує різних видів інформаційних ресурсів і
новітніх технологій їх отримання, та використання у
напряму ефективного управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання.

Складність існуючих систем залучення, розподілу і
трансформації фінансових ресурсів визначає уні-
кальність і залежність фінансових потоків від конкрет-
них умов функціонування суб'єктів господарювання.

 Управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання має відображати можливі способи їх фор-
мування (об'єднання фінансових ресурсів кількох
підприємств, зростання фінансових ресурсів за рахунок
внутрішніх та зовнішніх джерел, поділ майна з метою
формування та їх фінансових ресурсів, виділення час-
тини майна та його реалізація для зменшення зайвого
майнового навантаження) та використання (здійснен-
ня довгострокових фінансових вкладень, капітальних
інвестицій, поточних фінансових вкладень, розширен-
ня оборотних коштів, фінансування науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт, сплата податків,
зборів та обов'язкових платежів, розподіл прибутку між
власниками підприємства, стимулювання працівників і
підтримка членів їх сімей, проведення благодійних
акцій).

Формування, розвиток і управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання неможливе без
інтенсивного обміну інформацією в реальному часі та
швидкої реакції на потреби всього кола зацікавлених
сторін. Потоки фінансових ресурсів завжди супровод-
жуються інформаційними потоками і не можуть існу-
вати без них. Недостовірність інформаційного потоку
стає джерелом невизначеності фінансового потоку.
Тому ефективність управління фінансовими ресурсами
безпосередньо залежить від характеру та часу перетво-
рення вхідної та вихідної інформації.

У сучасних умовах досконалість інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання має визначати чіткість
зворотних зв'язків між елементами системи та дозво-
лить оперативно реагувати на зміни внутрішньої та зов-
нішньої інфраструктури. Інформаційно-аналітичне за-
безпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання — це процес безперервного
цілеспрямованого підбору інформації, необхідної для
підготовки і прийняття фінансових рішень. Воно фор-
мується шляхом чіткої взаємодії інформаційних потоків
та застосуванні сучасних систем пошуку, збереження,
відтворення й передачі інформації. Тому основним його
завданням має бути адаптивна організація процесів збо-
ру інформації в умовах постійної мінливості ринкової
інфраструктури, оцінка отриманої інформації та її ви-
важене використання для прийняття фінансових рішень,
аналіз встановлених орієнтирів. Це обумовлює не-
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обхідність формування єдиного інформа-
ційно-аналітичного простору, який ство-
рить умови для застосування інтегровано-
го підходу до функцій інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінан-
совими ресурсами суб'єктів господарю-
вання. Їх представлено на рисунку 1.

Реалізацію функцій інформаційно-
аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами суб'єктів господа-
рювання доцільно здійснювати на основі
формування та узгодженого використан-
ня його складових. Інформаційна і аналі-
тична складові утворюються шляхом ви-
окремлення в них зовнішньої і внутріш-
ньої частин. Інформаційна зовнішня нор-
мативна складова характеризує вимоги за-
конодавства щодо діяльності суб'єктів
господарювання, які представлені в кодек-
сах, законах, постановах, наказах, рішен-
нях та інших нормативно-правових актах.

Інформаційна зовнішня діагностична
складова відображає інформацію про на-
укові дослідження у сфері фінансового
менеджменту. Інформаційна внутрішня
нормативна складова базується на вимо-
гах зовнішньої нормативної складової та
характеризується положеннями, інструк-
ціями, наказами суб'єктів господарювання. Інформац-
ійна внутрішня діагностична складова містить інформа-
цію про ринкову інфраструктуру, а також перспективи
виникнення нових відносин з контрагентами ринку з
урахуванням специфіки господарської діяльності.

Аналітична зовнішня нормативна складова пред-
ставлена статистичними даними за видами та суб'єкта-
ми економічної діяльності, які формуються щорічного
органами статистичного управління. Аналітична зовні-
шня діагностична складова відображає розроблені ме-
тодики та системи показників управління фінансовими
ресурсами. Аналітична внутрішня нормативна складова
характеризується затвердженими методичними підхо-
дами до управління фінансовими ресурсами суб'єктів
господарювання, які відображають специфіку підприє-
мницької діяльності.

Аналітична внутрішня діагностична складова відоб-
ражає інформацію про динаміку основних показників
діяльності, учасників фінансових відносин, особливості
розширення та скорочення, а також параметри фінан-
сових потоків.

Комунікативна функція інформаційно-аналітичного
забезпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання проявляється у встановленні
взаємозв'язків між складовими системи та між складо-
вими системи фінансових відносин. Інформація, пред-
ставлена системою параметрів фінансових потоків, є спо-
лучною ланкою в поведінці учасників фінансових відно-
син і визначає вибір відповідних дій у напряму створення
їх цінності, що значно знижує ризики невизначеності під
час руху фінансових ресурсів. Поряд з цим, комунікативні
властивості проявляються через сумісність систем фінан-
сового та управлінського бухгалтерського обліку, сис-
теми показників та бюджетів управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання, а також гармоні-
зацію інтересів учасників фінансових відносин у напря-
му отримання економічних вигод.

Релевантна функція реалізується шляхом форму-
вання звітності для цілей управління фінансовими ре-
сурсами. Вона передбачає підбір системної фінансової
та не фінансової інформації, яка генерується суб'єктом
господарювання, а також інформації про зміни на рин-
ку та стан інфраструктури, яку доцільно використати
для покращення параметрів фінансових потоків під
впливом відповідних фінансових рішень. Для її реалі-
зації важливим є формування за результатами ведення

управлінського і фінансового обліку якісної інформації,
необхідної для обгрунтування й прийняття ефективних
фінансових рішень, а також забезпечення стратегічної
обгрунтованості показників і форм звітності у напрямі
вибору моделі управління фінансовими ресурсами.

Аналітична функція передбачає можливості оцінки
стану управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання та розробки фінансових рішень щодо усу-
нення виявлених недоліків. Характер її впливу прояв-
ляється через існуючі методичні підходи до управління
фінансовими ресурсами. Оцінки, отримані за результа-
тами аналізу, є основою для планування фінансових по-
токів в поточній та довгостроковій перспективі, а також
розробки заходів з удосконалення управління ними.

Прогнозна функція створює умови для формуван-
ня інформації, необхідної для оцінки перспектив роз-
витку суб'єкта господарювання шляхом побудови про-
гнозних схем руху фінансових потоків, моделювання
раціональних траєкторій руху та вибору оптимальних
прогнозних сценаріїв. Будь-які зміни у складі учасників
фінансових відносин впливають на параметри фінансо-
вих потоків та вимагають перегляду траєкторій їх руху.
Завдяки досконалому інформаційно-аналітичному за-
безпеченню суб'єкт господарювання буде спроможним
конкретизувати потреби учасників фінансових відносин,
узгоджувати їх вимоги, відслідковувати рух фінансових
потоків, забезпечувати формування необхідних пара-
метрів та оперативно коригувати дії елементів.

Поряд із зазначеними функціями та складовими
інформаційно-аналітичне забезпечення управління
фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання має
відображати наявність певних критеріїв оцінки, оскіль-
ки умови та особливості діяльності різних суб'єктів гос-
подарювання істотно відрізняються. Критерії ефектив-
ності є оціночним показником, що найбільш повно й з
різних боків відображає поставлену мету та дозволяє
кількісно визначити повноту реалізації даної мети за ва-
ріантами рішень [4, с. 156]. Варто зауважити, що кожен
із критеріїв ефективності управління є складною вели-
чиною, елементами якої є певні параметри, що необхід-
но оптимізувати для дотримання вимог критерію. Кри-
терій, що характеризує ефективність інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання, мають оптимізувати па-
раметри фінансових потоків та базуватися на кількісній
оцінці ступеня досягнення поставлених завдань, бути
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Рис. 1. Склад та функції інформаційно-аналітичного забезпечення
управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання
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науково обгрунтованими та побудованими з урахуван-
ням положень концепції управління фінансовими ресур-
сами, забезпечувати порівняння результатів з витратами
на його організацію, комплексно враховувати вплив
зовнішніх і внутрішніх чинників різних аспектів, надава-
ти можливість порівняння значень аналогічних показ-
ників. Відображаючи різні види та напрями руху фінан-
сових ресурсів, критерії управління фінансовими ресур-
сами можуть характеризуватися прямим чи оберненим
зв'язком. При цьому одні критерії управління фінансо-
вими ресурсами можуть створювати умови для дотриман-
ня або недотримання інших. У цьому напряму на основі
аналізу причинно-наслідкових зв'язків між критеріями,
доцільно визначити пріоритетні для конкретних умов
функціонування суб'єктів господарювання критерії.

Вибір інструментів інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів
господарювання має здійснюватися шляхом врахування
його мети та завдань, які визначають комплекс організа-
ційно-управлінських дій. Дієвість зазначеного комплек-
су забезпечується доцільністю та обгрунтованістю ме-
тодів адміністрування, мотивування, обліку, планування,
бюджетування, внутрішнього контролю, моніторингу та
діагностики. Ці методи є досить складними і потребують
відповідного досвіду використання. Від складу та повно-
ти їх використання залежить процес розробки, впровад-
ження та реалізації механізму управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, представлений підхід до побудови

інформаційно-аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами дозволить забезпечити інтегру-
вання інтересів зацікавлених осіб у процесі фінансово-
го управління, узгодження стратегічних, тактичних,
оперативних фінансових планів, що забезпечить вста-
новлення оптимальних обсягів фінансових ресурсів та
мінімізацію відхилень у показниках, оперативність,
точність, повноту, своєчасність інформації про відпо-
відність параметрів фінансових і матеріальних потоків,
їх вплив на ефективність функціонування суб'єкта гос-
подарювання, правильність розподілу фінансових ре-
сурсів за напрямами формування та використання, а
також оптимальність схем руху фінансових потоків між
каналами постачань, встановлення на основі аналізу
вхідних та вихідних фінансових потоків потенційних
можливостей скорочення витрат на виконання госпо-
дарських операцій. Разом з цим, необхідним є вирішен-
ня комплексу завдань щодо забезпечення дієвості
інформаційно-аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами, до яких відносяться створен-
ня сприятливих умов для залучення інвестицій, розвит-
ку державно-приватного партнерства, інтенсифікації
процесу розробки і впровадження нових технологій та
прискорення їх практичного використання, вдоскона-
лення системи забезпечення виробництва якісними си-
ровинними ресурсами, створення науково-виробничих
структур та кластерів на основі повного технологічно-
го циклу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансові кризи є найпоширенішим різновидом еко-

номічних криз в сучасному мінливому соціально-еконо-
мічному середовищі. Вони виникають на фінансових
ринках та у фінансовій системі й характеризуються
різким падінням динаміки показників фінансової
стійкості та ділової активності корпорацій. Маючи пев-
ний рівень керованості, фінансові кризи піддаються
цілеспрямованому управлінському впливу на всіх ієрар-
хічних рівнях — глобальному, міжнародному, макро-,
мезо- та мікроекономічному. У цьому контексті про-
грамно-цільовий підхід в антикризовому управлінні за-
безпечує соціально-економічний розвиток на засадах
впорядкованості, комплексності, системності та посту-
повості впровадження регулюючих інструментів у пе-
ріод кризи та у посткризовий період.

УДК 334.02
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PROGRAM-TARGET APPROACH TO CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

У статті висвітлено особливості застосування програмно-цільового підходу до антикризового управ-
ління фінансовими корпораціями в умовах ескалації фінансових криз. Розглянуто методологічні основи
антикризового планування у фінансових корпораціях у передкризових і кризових умовах. Антикризове
планування представлено як процес формування цілей, визначення засобів, форм, методів їх досягнення
на основі знань про закономірності і механізми антикризового функціонування фінансової корпорації.
Визначено базові характеристики антикризових програм, до яких віднесено: підпорядкованість загальній
стратегії розвитку корпорації; забезпечення комплексного вирішення проблем фінансового оздоровлен-
ня, відновлення фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності корпорації; зорієнтованість на
формування конкурентних переваг та досягнення високої конкурентоспроможності фінансових по-
слуг. Акцентовано на необхідності ієрархічної узгодженості антикризових програм і планів.

The article covers peculiarities of application of the program-target approach to crisis management of financial
corporations in the conditions of financial crises. The methodological bases on anti-crisis planning of financial
corporations in pre-crisis and crisis conditions are considered. Anti-crisis planning is presented as a process of
forming goals, means, forms, methods, which based on the laws and mechanisms of crisis management of financial
corporations. The following basic characteristics of anti-crisis programs are defined: subordination to the general
strategy of the corporation development; a comprehensive solution to the problems of financial rehabilitation,
financial stability, solvency and liquidity of the corporation; orientation towards for high competitiveness of
financial services. It is proposed to ensure hierarchical coordination of anti-crisis programs and plans.

Ключові слова: антикризове управління, фінансові корпорації, фінансова криза, програмно-цільовий підхід,
антикризова програма.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основні теоретичні положення та практичні аспек-

ти антикризового управління фінансовими установами
розглядали такі вчені як: О. Барановський, В. Геєць,
О. Терещенко, П. Кругман, Д. Стігліц, Д. Шиллер та інші.
Механізм антикризового управління передбачає роз-
робку сукупності заходів, які спрямовані, з одного боку,
на відтворення максимально сприятливих умов оздоров-
лення фірми, а з іншого боку, при абсолютній збитко-
вості фірми — на проведення цивілізованої процедури
ліквідації [1, с. 235].

З державно-управлінських позицій, вагомий вплив
на функціонування фінансових корпорацій чинять за-
гальнодержавні програмні документи, що реалізують-
ся у фінансовому секторі, зокрема, Комплексна програ-
ма розвитку фінансового сектору України до 2020 року,
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яка має на меті досягнення таких цілей розвитку: 1)
фінансова стабільність та сталий розвиток, 2) розбудо-
ва інфраструктури фінансового сектору, 3) захист прав
споживачів та кредиторів, 4) забезпечення інституцій-
ної спроможності регуляторів [2].

Водночас методологічні проблеми реалізації про-
грамно-цільового підходу на рівні окремих фінансових
корпорацій з урахуванням загальнодержавних пріори-
тетів розбудови фінансового сектору залишаються мало
дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методологічних основ за-

стосування програмно-цільового підходу в антикризо-
вому управлінні фінансовими корпораціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансові кризи першочергово спричиняють

руйнівні наслідки на фінансові корпорації, які призна-
чені надавати фінансові послуги та фінансувати соціаль-
но-економічний розвиток.

Фінансова криза виникає на глобальному, міжнарод-
ному, макроекономічному, мезоекономічному та мікро-
економічному рівнях [3, с. 3—20].

Найбільш повторюваними у соціально-економічних
системах є секторальні фінансові кризи:

1) кризи у банківському секторі (банківські кризи) —
це дестабілізація банківського сектору або його окре-
мих сегментів, що проявляється в неспроможності
банків виконувати свої функції внаслідок критичного
погіршення фінансового стану. Системна банківська
криза в Україні 2014—2016 років супроводжувалась очи-
щенням банківського сектору: неплатоспроможними
визнано 90 банків, на які сукупно припадало близько
третини активів банківської системи до кризи. Загаль-
на вартість кризи, з урахуванням прямих втрат приват-
ного сектору становить близько 38% ВВП [4];

2) кризи на фондовому ринку — супроводжуються
масовим розпродажем цінних паперів на фондовій біржі
та падінням їх реальної вартості;

3) кризи у страховому секторі — характеризуються
критичним падінням обсягів надання страхових послуг,
невиконанням зобов'язань перед страхувальниками, ма-
совою збитковістю та банкрутством страхових компаній.

На мікроекономічному рівні (рівні корпорації) кри-
за поширюється на фінансові і нефінансові корпорації
та їх групи. Фінансова криза фінансової корпорації іден-
тифікується як вид мікроекономічної кризи, за якої кри-
тично погіршуються в динаміці показники фінансової
стійкості, надійності, рентабельності, платоспромож-
ності й ліквідності та виникають реальні загрози до не-
виконання зобов'язань перед кредиторами, вкладника-
ми, клієнтами.

Розгортання кризи на одному з рівнів може при-
звести до поширення кризи на інші вищі або нижчі рівні.
Зокрема глобальна фінансова криза зазвичай поши-
рюється на міжнародний, а надалі національний, сек-
торальний рівень та рівень фінансової корпорації. І,
навпаки, фінансова криза у транснаціональній фінан-
совій корпорації (корпорації, діяльність якої охоплює
значну кількість країн, і має високий рівень проник-
нення в національні фінансові системи) може спрово-
кувати настання міжнародної і глобальної фінансової
кризи.

Фінансова криза фінансової корпорації є періодич-
но повторюваним та частково керованим процесом, який
характеризується відхиленнями економічних показ-
ників діяльності від нормативних значень понад допус-
тимі межі, втратою адаптивності системи управління до
змін нестійкого зовнішнього середовища.

Найважливішими важелями реалізації антикризово-
го управління на основі програмно-цільового підходу є
антикризові програми і плани, які розробляються у пе-
редкризових і кризових умовах.

Антикризове планування як функція антикризово-
го управління передбачає розробку і реалізацію стра-
тегії, планів, програм та окремих заходів, орієнтованих
на досягнення поставлених цілей антикризового управ-
ління. Антикризове планування — це процес формуван-
ня цілей, визначення засобів, форм, методів їх досяг-
нення на основі знань про закономірності і механізми
функціонування об'єкта антикризового управління.

Відповідно до масштабів і горизонту впливу на
об'єкт антикризове планування діяльності фінансової
корпорації поділяється на стратегічне, тактичне та опе-
ративне.

Антикризове планування діяльності фінансових
корпорацій реалізується на основі таких принципів:

— цілеспрямованості — передбачає формулювання
стратегічних і тактичних цілей, дерева цілей;

— участі — передбачає долучення до процесу пла-
нування антикризових менеджерів;

— безперервності — забезпечує планування на
циклічній основі та дозволяє своєчасно реагувати на
зміни внутрішнього і зовнішнього середовища;

— системності — виходить з того, що будь-яка еко-
номічна система містить ієрархічно взаємопов'язані і
взаємодоповнені складові елементи, які формують єди-
ний механізм;

— ефективності, що передбачає позитивний кінце-
вий економічний ефект;

— адекватності — передбачає відповідність плано-
вих заходів реаліям сучасного етапу розвитку фінансо-
во-економічної системи;

— поступовості та етапності, що передбачає враху-
вання фактору часу;

— фінансово-господарської збалансованості з ме-
тою забезпечення ресурсного потенціалу, регулюван-
ня фінансових потоків;

— наукової обгрунтованості — передбачає враху-
вання сучасних досягнень у теорії і методології при роз-
робці та впровадженні антикризових планів;

— забезпечення єдності стратегічного і тактичного
планування;

— своєчасності прийняття — передбачає прогнозу-
вання, діагностику та оперативне реагування на симп-
томи кризи з метою недопущення кумулятивного нако-
пичення кризового потенціалу;

— узгодженості та скоординованості з державною
фінансовою і економічною політикою та з міжнародни-
ми нормативами.

Концептуальну схему антикризового планування
наведено на рисунку 1.

Антикризовому плануванню передує процес про-
гнозування — передбачення майбутньої кризи та мож-
ливого стану фінансової корпорації на основі аналізу,
моніторингу і діагностики системи кількісних і якісних
показників діяльності. Прогнозування є науковою ба-
зою для подальшого вибору регуляторів щодо міні-
мізації негативних наслідків кризових явищ та може
здійснюватися у межах превентивного управління та як
один з етапів, що передує розробці програми.

Антикризова програма є цілеспрямовано розробле-
ним документом, що містить систематизовано викладені
етапи впровадження, комплекс антикризових заходів,
джерела та обсяги їх фінансування, терміни виконан-
ня, способи контролю за виконанням, виконавців згідно
з функціональним розподілом обов'язків та очікувані
результати реалізації.

На макроекономічному рівні типовими інструмен-
тами реалізації антикризових програм є рекапіталіза-
ція банків, реструктуризація банківської системи,
сприяння об'єднанню банків, націоналізація банків, на-
дання стабілізаційних кредитів, розширення гарантій по
вкладах фізичних осіб, зниження відсоткових ставок та
норм обов'язкового резервування, підтримка стратегі-
чних галузей, зниження податків, надання податкових
преференцій, збільшення державних запозичень, зрос-
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тання державних інвестицій в соціальні проекти та
інфраструктуру тощо [5, с. 23 — 29].

Антикризова програма розробляється в межах стра-
тегії розвитку корпорації та на основі аналізу і діагнос-
тики ймовірності банкрутства. Антикризова стратегія
фінансової корпорації — це довгостроковий програм-
ний документ антикризового управління, що містить
сукупність послідовних дій і управлінських рішень, спря-
мованих на убезпечення кризових ситуацій, забезпечен-
ня конкурентоспроможності, платоспроможності та
фінансової стійкості корпорації.

Інструментом реалізації довгострокових стратегій
розвитку є програма реструктуризації. Розробка й реа-
лізація програми дає змогу вирішити питання забезпе-
чення конкурентоспроможності корпорації; розширен-
ня ринків збуту, диверсифікації фінансових послуг, зро-
стання прибутковості і рентабельності; вдосконалення
наявних і формування нових управлінських структур та
інтеграційних зв'язків тощо.

При антикризовому управлінні може розроблятись
бізнес-план санації, який спрямований на відновлення
платоспроможності та підтримання ефективної діяль-
ності фінансової корпорації. План санації корпорації
базується на обраній стратегії і розробляється як для
платоспроможних (але з ознаками кризовості), так і не-
платоспроможних корпорацій. Для неплатоспромож-
них корпорацій розробка плану санації є обов'язковою.
Залежно від виду фінансової корпорації план санації
матиме специфіку розробки і реалізації.

Висновки. Антикризові програми і плани фінансо-
вої корпорації мають розроблятись в межах загально-
державних імперативів і пріоритетів розвитку фінансо-
вого сектору.

Основними характеристиками антикризової програ-
ми фінансової корпорації мають бути:

1) підпорядкованість загальній стратегії розвитку
корпорації;

2) відповідність інтересам і потребам засновників,
найманих працівників та суспільства;

3) зорієнтованість на формування конкурентних
переваг та досягнення високої конкурентоспромож-
ності фінансових послуг;

4) відповідність вимогам чинного законодавства,
державних регуляторів (НБУ, НКЦПФР, Нацкомфін-
послуг) та міжнародним нормам фінансового нагляду;

5) визначеність зовнішніх і внутрішніх викликів, за-
гроз і ризиків;

6) встановлення досяжних (реалістичних) цілей, які
формалізовані у кількісних і якісних показниках;

7) забезпечення комплек-
сного вирішення проблем
фінансового оздоровлення,
відновлення фінансової стій-
кості, платоспроможності і
ліквідності корпорації;

8) конкретність антикри-
зових заходів із визначенням
механізмів, строків їх вико-
нання, обсягів та джерел
фінансування;

9) прогнозування резуль-
татів та можливих наслідків
прийняття управлінських рі-
шень;

10) розподіл виконавців і
відповідальності між струк-
турними підрозділами та фа-
хівцями з антикризового уп-
равління й ризик-менеджмен-
ту;

11) контрольованість і
прозорість виконання.

Сучасні модифікації кри-
зових процесів вимагають

продукування нових нестандартних підходів до анти-
кризового управління з використанням програмно-
цільових методів та активацією планувальної функції.
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Рис. 1. Концептуальна схема антикризового планування у фінансовій корпорації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні зміни економічної системи краї-

ни сформували надзвичайно актуальну проблему ви-
явлення та формування нових підходів до забезпечен-
ня ефективної діяльності всіх її складових. Серед ви-
робничих компонентів економічної системи, харчова
промисловість є одним із небагатьох видів економічної
діяльності, які, з одного боку демонструють надзвичайну
чутливість до змін умов господарювання, а з іншого —
можуть бути використані як оперативний та дієвий
інструмент стимулювання соціально-економічного роз-
витку. Це вимагає розробки нових підходів до виявлен-
ня чинників розвитку підприємств харчової промисло-
вості, комплексне врахування яких сформує підвалини
ефективного управління розвитком даного виду еконо-
мічної діяльності. Нагальна необхідність вирішення
даної задачі зумовлена надзвичайно складними умова-
ми розвитку країни, що виникли внаслідок сформова-
них диспропорцій розвитку харчової промисловості,
недосконалої системи її конкурентних, активізацією
процесів реформування суспільного розвитку, активної
децентралізації владних повноважень тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання визначення чинників ефективного розвит-

ку харчової промисловості знайшли своє відображення
у значній кількості наукових праць зарубіжних та віт-
чизняних вчених. Так, базові основи розвитку та управ-
ління розкриті в дослідженнях таких зарубіжних вче-
них, як А. Сміт, А. Маршалл, Дж. Робінсон, Й. Шумпе-
тер, Д. Кейнс, Ф. Фішер, М. Портер, П. Самуельсон/
Серед вітчизняних вчених, які сформували сучасні
підходи до визначення чинників ефективного розвитку
харчової промисловості слід виділити роботи Н. Басюр-
кіна, М. Бутка, В. Геєця, Л. Дейнеко, П. Купчака, О. Тур
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та інші. Однак нові умови функціонування економіки
країни потребують трансформації підходів до визначен-
ня базових чинників формування дієвої та ефективної
системи управління розвитком підприємств харчової
промисловості.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є обгрунтування теоретич-

них і прикладних засад до визначення чинників ефек-
тивної виробничо-просторової організації підприємств
харчової промисловості у напрямі підвищення рівня
конкурентоспроможності її підприємств на внутрішнь-
ому та зовнішньому ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базовими передумовами розвитку переробної про-

мисловості в Україні стали широке розповсюдження
сприятливих агроресурсів та масштабний розвиток
сільського господарства, які формують її ресурсну базу,
специфіка випуску та реалізації її продукції. Такий вид
економічної діяльності спрямований на забезпечення
першочергових потреб всіх без виключення верств на-
селення, що свідчить про наявність у нього масштабно-
го ринку збуту, який не обмежується лише межами
нашої країни. Самі ці передумови забезпечили віднесен-
ня даного виду економічної діяльності до групи галу-
зей вільного розміщення, що передбачає відсутність
просторових обмежень у їх виробничій та збутові діяль-
ності.

Це викликає необхідність у формуванні нових під-
ходів до визначення чинників впливу на якісно нові зміни
стану підприємств харчової промисловості, які класи-
фікаційно об'єднані за критерієм джерела впливу у три
групи — ендогенного, екзогенного та комплексного
впливу.
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Групу екзогенного впливу формують ті чинники, не-
контрольований вплив яких формують зовнішні, по
відношенню до харчової промисловості та її окремих
підприємств, процеси та явища економічного простору.
До найбільш вагомих загальних зовнішніх чинників роз-
витку харчової промисловості слід віднести геополітич-
ну ситуацію, стан та вектори макроекономічної динаміки
(особливо динаміка ємності зовнішніх ринків), динаміка
валютних коливань, світова кон'юнктуру на продукцію
харчової промисловості, темпи альтернативного викори-
стання сировини ресурсів галузі, особливості застосуван-
ня митної та тарифної політики, укладені міжнародні та
міждержавні торгові угоди тощо[4, с. 106].

Поряд із загальними, слід також виділити і спе-
цифічні чинниками впливу на функціонування харчової
промисловості в сучасних умовах [8]:

— складнопрогнозованість макроекономічної,
фінансової та валютної ситуації в країні, що обмежує
можливості середньо- та довгострокового планування
діяльності підприємств харчової промисловості, а також
вносить значний рівень невизначеності в оперативне
планування та управління діяльності підприємств галузі;

— значний інфляційний тиск, який, з одного боку,
зумовлює подорожчання сировинних ресурсів, зростан-
ня вартості фінансових та обмеження інвестиційних
ресурсів, а з іншого — обмежує можливості зростання
платоспроможного попиту населення;

— подальше обмеження торгово-економічних
зв'язків з Росією, яка була одним із найбільш потужних
каналів збуту продукції підприємств переробної про-
мисловості, а також негативний її вплив на аналогічні
зв'язки вітчизняних підприємств з іншими країнами, що
в значній мірі позбавляє підприємства можливості ва-
лютних надходжень, вчасно поповнювати обігові кош-
ти та нарощувати інвестиційно-інноваційний потенціал
модернізації, оновлення та технічного переоснащення
основних засобів виробництва;

— зростання трансформаційних та трансакційних
витрат зумовлених необхідністю переведення діяльності
українських підприємств харчової промисловості на
міжнародні стандарти та регламенти виробництва та
якості продукції з метою розширення можливостей ви-
ходу на ринки Європи, Америки, країн Близького Схо-
ду, Африки та Південно-Східної Азії;

— невідповідний рівень сформованості інституцій-
ного середовища ведення підприємницької діяльності,
що проявляється в ускладненні дотримання прав влас-
ності, рівня та систематичності державної її регуляції,
внаслідок чого формується значна кількість перепон та
бар'єрів у цій сфері;

— фактична відсутність налагодженої системи
трансферу інноваційних технологій щодо заготівлі, збе-
рігання та переробки сільськогосподарської сировини,
виробництва кінцевих продуктів, їх подальшого това-
роруху та логістики, що не дає можливості вітчизняним
підприємствам формувати життєво-необхідні конку-
рентні переваги порівняно з іноземними конкурентами
та розширювати доступ на нові ринки збуту;

— значний дисбаланс у структурі експорту сирови-
ни та готової продукції підприємств харчової промис-
ловості, що виражається в надмірному переваженні ви-
возу сировинних ресурсів над продуктами з високою до-
даною вартістю), що обмежує можливості вітчизняні
підприємства у забезпеченні власних потреб у сировині;

— формування обмежень розвитку окремих галу-
зей харчової промисловості, пов'язані зі вступом до
міжнародних торгівельних організацій, що зумовлю
скорочення виробництва в них;

— нестабільність світових цін на енергоресурси, що
призводить до часткової втрати контролю підприємства
харчової промисловості над процесами формування
собівартості та рентабельності виробництва.

Ендогенні чинниками розвитку харчової промисловості
формуються внаслідок внутрішньої специфіки функціону-

вання та розвитку її підгалузей та окремих підприємств. До
найбільш впливових загальних ендогенних чинників слід
віднести рівень платоспроможного попиту населення; па-
раметри формування доходності та інвестиційна приваб-
ливість підприємств; умови здійснення кредитування та його
доступність; досягнутий фактичний рівень техніко-техно-
логічного розвитку підприємств; система технічного регу-
лювання виробництва продукції; обмеженість інформації
щодо стану ринків готової продукції та можливостей дос-
тупу до них споживачів; забезпечення діяльності
підприємств робочою силою у відповідній кількості та не-
обхідному рівні підготовки тощо [4, с. 107].

Сучасний простір діяльності підприємств харчової
промисловості потребує більш широкого застосування
методологічних та методичних підходів до оцінки фун-
кціонування та розробки напрямів її перспективного
розвитку. Тому, на нашу думку, поряд із визначенням
загальних та специфічних чинників функціонування
досліджуваного виду економічної діяльності, слід ви-
окремити групу комплексних чинників, які дозволяють
виявити перспективні напрями розвитку підприємств
харчової промисловості. Виходячи з цих позицій, вва-
жаємо за необхідне включити до такої групи наступні
чинники — вплив на розвиток харчової промисловості
специфіки життєвого циклу організацій, життєвого цик-
лу товарів, виробничо-територіальної локалізації
підприємств, інституційних відносин та формування і
реалізацію конкурентних переваг.

Класичний широкий підхід до визначення специфіки
діяльності та життєвого циклу підприємств був запропо-
нований австрійським економістом Й. Шумпетером ще у
1912 р. у роботі "Теорія економічного розвитку". Узагаль-
нюючи запропоновані та сучасні підходи до цього проце-
су, життєвий цикл підприємств можна трактувати як пер-
іод існування суб'єкта господарської діяльності, почина-
ючи з формування ідеї його заснування та закінчуючи його
моральним або фізичним застарінням, наслідком чого
може бути або ж його ліквідація або перетворення на но-
вий суб'єкт з новими цільовими орієнтирами. В життєво-
му циклі підприємства виділяють наступні етапи [9]:

— Введення нового товару (товару, з яким не знайо-
мий споживач, або товару нового виду) — на цьому етапі
відбувається визначення характеристик та специфіки но-
вого товару, розробка методів його виробництва, необхі-
дних інфраструктурних та логістичних заходів. Він також
характеризується наявністю значних витрат на розробку
без можливості їх активної та оперативної компенсації.

— впровадження нового методу виробництва про-
дукції (методу, який раніше не використовувався у цій
галузі промисловості) — він включає вибір технологій
та оптимального місця розташування підприємства з
метою ефективного залучення факторів виробництва,
виробничої, ринкової та логістичної інфраструктури.
Підприємство на цьому етапі несе значні збитки на впро-
вадження виробничо-технологічних та управлінських
інновацій. Водночас вихід на внутрішній ринок даного
підприємства з новим товаром з порівняно нижчими
цінами дає можливість поступово свою прибутковість.

— Відкриття нового ринку, на якому цю галузь про-
мисловості не було представлено — даний етап розпочи-
нається за умови коли виробництво обраного товару по-
вністю покриває внутрішній попит. Накопичені фінансові
результати та досвід дозволяють сформувати додаткові
резерви виробництва, реалізація яких дає можливість
виходу підприємства на зовнішні ринки. Даний етап ха-
рактеризується максимальним рівнем прибутковості.

— Завоювання нового джерела сировини та на-
півфабрикатів — розпочинається за умови вичерпання
вже існуючих сировинних джерел або ж зростання вит-
рат підприємства при їхньому тривалому використанні,
що призводить до малокнтрольованого процесу зрос-
тання витрат. Метою цього етапу є пошук більш дос-
тупних та дешевих видів та джерел сировини з метою
скорочення собівартості виробництва.
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— Впровадження нової організаційної структури в
будь-якій галузі — виникає внаслідок повного вичерпан-
ня можливостей традиційної організації виробництва ос-
новного товару. Його результатом можуть стати або при-
пинення діяльності у випадку не можливості нової систе-
ми організації виробництва забезпечити достатній рівень
прибутковості, або диверсифікацією виробництва.

Використання в теорії управління специфіки жит-
тєвого циклу функціонування підприємств харчової
промисловості забезпечує виявлення комплексу
внутрішніх і зовнішніх процесів, які впливають на ньо-
го, а також напрямів та джерел подальшого розвитку.
До таких джерел та напрямів слід віднести усі види інно-
вацій, механізми внутрішньої та зовнішньої конкуренції,
трансформації попиту, інвестицій, державної політики,
зміни в структурі управління підприємством, фінансо-
вої організації, кваліфікації персоналу, розширенні
інформаційно-комунікаційного поля діяльності тощо.

Аналіз напрямів та джерел подальшого розвитку
здійснюється з метою визначення чинників сприяють
розвитку підприємства або галузей та бар'єрів розвит-
ку, які можуть призвести до згортання діяльності, з'я-
сувавши при цьому, які з виявлених чинників належать
до категорії керованих або некерованих. Це, у свою чер-
гу, дає змогу зосереджувати виявити та зосередити ува-
гу на кризових точках діяльності підприємств на кож-
ному із етапів, відстежувати необхідність зміни попе-
редження (пом'якшення) криз.

Одним із основних авторів теорії життєвого циклу
товару став відомий вчений Ф. Котлер, який запропо-
нував його етапність та особливості перебігу [2]. З по-
зицій дослідника, типовий життєвий цикл товару скла-
дається з чотирьох етапів — виведення на ринок, зрос-
тання, зрілості та занепаду. Відповідно, діяльність
підприємств змінюється відповідно до специфіки кож-
ного етапу. Етап виведення на ринок характеризується
незначною динамікою зростання збуту продукції в за-
лежності від інтенсивності виходу на ринок. У зв'язку з
великими витратами введення товару прибутки на цьо-
му етапі практично відсутні. У разі успіху, відбувається
перехід до етапу зростання, коли розширюються мож-
ливості споживання товару ринком, відбувається швид-
ке зростання збуту і збільшення прибутків. На цьому
етапі фірма прагне вдосконалити товар, вийти на нові
сегменти ринку і нові канали розподілу, з метою посту-
пового зниження ціни. Наступний етап — зрілості, про-
тягом якого товар досягнув максимального рівня пла-
тоспроможного попиту, прибутки стабілізуються або
знижуються в зв'язку з ростом витрат на захист товару
від конкурентів. Для пожвавлення збуту фірма вишукує
різні новаторські прийоми, що передбачають, зокрема,
модифікацію ринку, модифікацію товару і модифікацію
комплексу маркетингу. І нарешті, товар вступає в ста-
дію занепаду, коли збут і прибутки скорочуються. Зав-
дання підприємства на цьому етапі полягає в виявленні
старіючих товарів і прийняття рішень по кожному з них
стосовно або про продовження їх випуску, або про вик-
лючення його з номенклатури. В останньому випадку
товар та технології його виробництва можуть продати
іншому підприємству, або ж просто зняти з виробницт-
ва [2]. Реалізація в теорії управління специфіки життє-
вого циклу товару дає можливість розробити опти-
мальні стратегії товароруху з метою мінімізації витрат
на виробництво та реалізацію, ефективної внутрішньої
виробничо-технологічної, продуктової та інноваційної
політики, запобіганню виникнення кризових станів.

Аналіз виробничо-територіальної локалізації підпри-
ємств є більш сучасним методом оцінки впливу на якісно
нові зміни стану підприємств переробної промисловості в
напрямі підвищення ефективності їх діяльності. Основою
даного методу становить використання кластерної моделі
розвитку і розміщення підприємств. Основу кластерної
моделі розвитку складають особливі функціональні утво-
рення (кластери), які є специфічними об'єднаннями некор-

поративного типу, розташованими в безпосередній близь-
кості від кінцевих виробників, постачальників (ресурсів,
сировини, напівфабрикатів, комплектуючих та послуг),
дослідних лабораторій, навчальних та інших установ у
певній галузі економіки (або суміжних галузях), діяльність
яких може і має надати нові можливості для розвитку про-
сторових економік регіонів на основі принципів та завдань
їх створення [6, с. 77]. Такі моделі передбачають техноло-
гічне об'єднання самодостатніх кооперованих підприєм-
ницьких структур, сформованих на основі поділу праці та
спеціалізації, у територіальні виробничі системи для орган-
ізації виробництва певних видів кінцевої продукції, надан-
ня послуг чи виконання робіт у межах певних територій
[3, с. 208]. Кластер є особливою формою взаємодії
підприємств у певній локації, за рахунок чого всі його учас-
ники отримують потужні переваги в результаті забезпе-
чення тісноти та ефективності системи виробничих, тех-
нологічних та територіальних зв'язків, можливостей дос-
тупу до сировини, комплексного використання розосеред-
жених ресурсів, формування необхідної системи вироб-
ничої, ринкової та логістичної інфраструктури, формуван-
ня ефективних каналів товарорух та дозволяє уникнути
ризиків дрібнотоварного виробництва. Така система взає-
модії дає можливість забезпечити ефективне поєднання
виробничих та просторових чинників розвитку харчової
промисловості.

Формування та реалізація кластерної моделі розвит-
ку підприємств харчової промисловості забезпечує:

— функціонування та розвиток підприємств пов'я-
заних комерційними та технологічними зв'язками, які
використовують наявні конкурентні преваги регіону та
формують на їх основі власні, з метою забезпечення
виробництво конкурентоспроможної продукції;

— активізацію підприємницької активності на основі
широкого розвитку малого і середнього бізнесу які ви-
користовують схожі (спільні) технологічні цикли, або
забезпечують виробництво певного виду продукції;

— стимулювання інноваційної активності під-
приємств харчової промисловості, що сприяє розробці
нових виробничо-технологічних процесів, підготовку
відповідних кадрів, створює умови для покращення
бізнес-середовища;

— формування виробничої, ринкової та логістичної
інфраструктури, для якої характерним є динамічний
розвиток з метою забезпечення організаційної, функ-
ціональної та виробничої підтримку підприємств хар-
чової промисловості задіяних у кластерах;

— розробку та реалізацію дієвої політики централь-
них і регіональних органів влади, а також місцевого са-
моврядування, яка спрямована на підтримку та розви-
ток кластерів тощо.

Однією із базових переваг використання кластерної
моделі є отримання організаціями, що входять до нього,
та регіону, в якому він розташовується, синергетичного
ефекту, що проявляється у підвищенні конкурентоспро-
можності та сприянні сталого просторового розвитку.

Таким чином, аналіз виробничо-територіальної ло-
калізації підприємств є більш сучасним методом оцінки
впливу на якісно нові зміни стану підприємств харчової
промисловості, оскільки дозволяє сформувати таку си-
стему взаємозв'язків між підприємствами та регіонами,
яка здатна забезпечити отримання прибутку та оптимі-
зації витрат, не тільки тим суб'єктам господарювання, а
й регіональним господарським системам, що особливо
важливо в умовах децентралізації владних повноважень.
Додатковий ефект від реалізації даної методики в сис-
темі управління підприємствами харчової провислості
досягається за рахунок обгрунтування, реалізації та
впровадження ефективних технологічних ланцюгів про-
сування продукції від виробництва до споживача, що у
свою чергу дозволяє економити витрати, реалізувати
ефективну цінову політику, впливати на збут продукції,
впроваджувати інновації, забезпечувати досягнення
економічних інтересів усіх учасників об'єднання.
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Для нових регіональних утворень, які формуються
у процесі децентралізації та сприяють реалізації мето-
ду виробничо-просторової локалізації підприємств важ-
ливим є досягнення ефекту "нової регіоналізації", на-
слідком якого є виникнення регіонів, які не пов'язані з
адміністративно-територіальним поділом країни та ха-
рактеризуються високим конкурентним статусом. До-
датковим ефектом для регіональних господарських си-
стем від впровадження кластерної моделі, як основи
методу виробничо-територіальної локалізації, є вирі-
шення питань невисокого рівня розвитку периферійних
регіонів, які мають бути об'єднані навколо ядра класте-
ру. Це дозволяє сформувати на периферійних терито-
ріях кластероформуючий блок, який є важливим інстру-
ментом вирішення широкого спектру виробничих,
організаційних та соціальних проблем цих територій.

Важливим чинником розвитку харчової промисло-
вості в Україні є рівень її доступу до сировинної бази
певного масштабу та якості, що знаходиться під безпо-
середнім впливом характеру розвитку земельних відно-
син. Слід зазначити, що масштаби та інтенсивність впли-
ву земельних відносин на розвиток харчової промисло-
вості слід розглядати в контексті стратегії сталого роз-
витку, головними методологічними принципами якої є
забезпечення економічної, соціальної та екологічної
результативності використання земельних ресурсів, за-
безпечення їх позитивної динаміки. Комплексне вико-
ристання даних принципів дає можливість досягнути
справедливого, відтворювального та безпечного розвит-
ку земельних ресурсів, як матеріального базису функ-
ціонування харчової промисловості.

Основною формою прояву справедливого розвитку
є формування та реалізація земельної ренти, що виступає
результуючим та регулюючим фактором використання
права власності в діючі системі земельних відносин. Зем-
ля як головний засіб та інструмент сировинного забез-
печення діяльності харчової промисловості обмежена і
вільно не може бути відтворена. Фактор обмеженості
земель комплексно діє у просторово-часовому вимірі та
визначає специфіку виробничо-просторового розвитку
харчової промисловості. Більш якісні за природною ро-
дючістю і розміщенням ділянки не можна перемістити в
просторі, на відміну від більшості інших засобів вироб-
ництва. Відповідно, доступ до земель вищої природної
продуктивності створює переваги для розвитку тих чи
інших видів діяльності харчової промисловості. Наявність
власності на землю зумовлює отримання землевласни-
ком певної частки додаткового продукту у формі земель-
ної ренти [7, с. 16]. Безпосередньо, механізм земельної
ренти виконує важливі функції щодо здійснення ціноут-
ворення виробництва продовольчої продукції, доступу
до необхідної сировинної бази, впливає на платоспро-
можний попит населення.

Розвиток рентних механізмів тісно пов'язаний з роз-
витком ринку землі, який є важливим сегментом ринко-
вої економіки і забезпечує реалізацію відносин між його
суб'єктами та здійсню прямий вплив на результативність
діяльності харчової промисловості. Специфічний статус
землі та її властивості визначають цілий ряд специфіч-
них особливостей даного ринку, особливо в умовах де-
централізації владних повноважень та розвитку тери-
торіальних громад:

— величина та характер попиту і пропозиції земель-
них ділянок зумовлені цілим рядом суспільних факторів
(політичною системою, географічними, історичними,
станом інфраструктури і рівнем розвитку території
тощо), а також ірраціональністю її вартості;

— землі диференційовані за якістю та позиціонуванням.
Додаткові вкладення праці й капіталу дозволяють економ-
ічно поліпшити родючість і отримати велику віддачу від
землі, що можливо практично на будь-яких ділянках;

— обмеженість пропозиції земельних ресурсів по-
силюється відносинами приватної власності. В умовах
ринку землевласники не бажають продавати свої зе-

мельні ділянки, а віддавати їх в оренду для отримання
стабільного доходу. Тому до продажу навіть пропо-
нується незначна частина земельного фонду, що не є
адекватною реакцією на зростаючий попит;

— правове оформлення угод на ринку землі потре-
бують обов'язкової державної реєстрації і складного,
дорогого юридичного оформлення. Це вимагає присут-
ності держави в процесах регулювання ринку [5, с.  201].

У сукупності, така специфіка ринку землі формує
певний набір обмежуючих економічних та інституцій-
них чинників розвитку харчової промисловості, що пря-
мо впливає на особливості розміщення, спеціалізації,
темпів та перспектив розвитку її основних підгалузей.

Необхідність забезпечення відтворювального розвит-
ку зумовлене поступовим загостренням екологічних про-
блем використання земель. Такий тип розвитку потрібно
розглядати в аспекті раціонального використання та збе-
реження природного стану даних земель, результатом
чого є формування екологічної ренти. Реалізації системи
екологічної ренти є беззаперечним процесом. Однак слід
вказати, що, з одного боку, вона визначає можливості
відтворення ресурсного потенціалу харчової промисло-
вості, а з іншого — підвищує собівартість виробленої про-
дукції, що може стати ще одним обмежуючим фактором
розвитку харчової промисловості, особливо в умовах по-
вільного зростання платоспроможного попиту на вітчиз-
няну продовольчу продукцію. Загалом, відтворювальний
розвиток, зумовлює необхідність підвищення ефектив-
ності використання земельних ресурсів з урахуванням їх
якісного стану на основі зростання дієвості механізмів їх
охорони та раціонального використання. Основними про-
явами відтворювального розвитку земельних ресурсів слід
вважати: продуктивність сільськогосподарського вироб-
ництва, родючість земель, існуючу систему землеробства
та екологічний стан земельних ресурсів, екологічно зумов-
лені втрати рентного доходу, витрати на забезпечення ви-
мог екологічно сталого землеробства тощо.

Безпечний розвиток харчової промисловості забезпе-
чує формування суспільної ренти, яка проявляється у рівні
продовольчої безпеки країни. Продовольча безпека є ком-
плексним поняттям, що містить три важливі аспекти:
кількісний — ступінь реалізації поточної потреби в про-
дуктах харчування; якісний — задоволення потреби в без-
печних для здоров'я, якісних продуктах харчової промис-
ловості; соціально-економічний — зростання добробуту
населення, що забезпечує доступ всіх груп населення до
продовольства на рівні забезпечення життєдіяльності [1,
с. 6]. Це викликає необхідність комплексного підходу до
розв'язання проблем реформування земельних відносин
на ринкових засадах у поєднанні з управлінськими та еко-
номічними реформами в державі в цілому.

У сучасних умовах господарювання, з урахуванням
існуючих ризиків та загроз на макро-, мезо- та мікрорівні,
одним із вагомих чинників розвитку харчової промисло-
вості є оптимальне використання усіх наявних конкурен-
тних переваг та формування нових їх типів, що забезпе-
чить досягнення більш високих рівнів виробничо-просто-
рової конкурентоспроможності підприємств даної сфе-
ри господарювання. Загалом, виробничо-просторова
конкурентоспроможність підприємств харчової промис-
ловості об'єктивно зумовлена господарською само-
стійністю її складових у процесі виробництві та реалізації
товарів, намаганням максимізувати доходи та мінімізу-
вати витрати, розширювати масштаби виробництва та
реалізації продукції з одночасною залежністю їх від ко-
н'юнктури ринку. Слід зазначити, що вільна підприєм-
ницька діяльність дає можливість підприємствам харчо-
вої промисловості не лише залучати та використовувати
доступні фактори виробництва у відповідності до свої
потреб, а й здійснювати свою роботу по формуванню
нових конкурентних переваг, у тих сферах, які є більш
привабливими та необхідними. Одночасно споживачі хар-
чових продуктів, також має свободу вибору у відповід-
ності до місця проживання, режиму життєдіяльності та
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відтворення, рівня добробуту, споживчих переваг тощо.
В результаті цього виникає система взаємозв'язків та
взаємозалежностей між усіма учасниками ринку харчо-
вих продуктів, основою якої є конкуренція. Базуючись
на вказаних методологічних положеннях, слід визначи-
ти основні напрями формування та використання конку-
рентних переваг в процесі управління та розвитку хар-
човою промисловістю у напрямі забезпечення її вироб-
ничо просторової конкурентоспроможності:

— забезпечення рівноваги макроекономічної систе-
ми, що є важливою умовою забезпечення конкуренто-
спроможності, оскільки робить виробничо-господарсь-
ку діяльність підприємств харчової промисловості про-
гнозованою та стабільною;

— розширення сировинної бази підприємств харчо-
вої промисловості, що дає можливість формування
ефективної асортиментної та цінової політики, забез-
печити скорочення витрат виробничо-господарської
діяльності та зростання прибутковості;

— закріплення позицій на освоєних та вихід на нові
ринки збуту продукції, з пріоритетом забезпечення
внутрішніх потреб країни. Це дозволить сформувати
вагомі гарантії реалізації продукції харчової промисло-
вості, а також сприятиме залученню нових продавців і
покупців, підвищенню загального рівня конкуренції та
запобігатиме негативним її проявам;

— розвиток інституційного середовища, що сприя-
тиме зростанню рівень конкурентоспроможності, оскіль-
ки воно впливає на ті способи конкуренції, за якими
підприємства харчової промисловості формують та роз-
поділяють свої переваги і несуть витрати на реалізацію
стратегій та програм розвитку;

— підвищення інноваційно-технологічного рівня
виробництва, що сприятиме зростанню ефективності й
швидкості сприйняття та впровадження нововведень
підприємствами харчової провислості в технологічно-
му і технічному плані, з метою підвищення продуктив-
ності виробничо-господарської та збутової діяльності;

— забезпечення ефективного використання інвес-
тиційно-інноваційного потенціалу, що полягає в актив-
ному залученні вигідних фінансових ресурсів на впро-
вадження інновацій. Це має забезпечити стабільність,
рівновагу та розширене відтворення виробництва про-
дуктів харчування у довгостроковій перспективі;

— підтримка ефективного розвитку інфраструкту-
ри, що сприятиме доступності товаровиробників як до
ринків сировини та збуту готової продукції, їх довго-
тривалого зберігання з метою нівелювання сировинних,
збутових та сезонних обмежень;

— зростання ефективності кадрового забезпечен-
ня діяльності підприємств харчової промисловості, що
є однією із базових умов реалізації інновацій та сприян-
ня розширеного їх розширеного відтворення;

— сприяння стабільності та доступності фінансового
ринку, що є одним із основних інструментів ефективної
інвестиційної політики та інноваційних трансформацій;

— удосконалення бізнес-середовища функціонуван-
ня підприємств харчової промисловості, що за рахунок
спрощення за та забезпечення прозорості регулюючого
впливу сприяє зростанню продуктивності виробництва;

— дотримання інтересів всіх учасників ринку харчової
продукції, що дасть можливість запобігати появі нових ри-
зиків та загроз для його конкурентного функціонування.

ВИСНОВКИ
Використання запропонованих методів оцінки сучасно-

го стану, визначення стратегій та перспективних напрямів
функціонування переробної промисловості на основі ана-
лізу та використання в практиці управління підприємств
системи аналізу екзогенних, ендогенних та комплексних
чинників має забезпечити позитивну динаміку розвитку не
лише підприємств даного виду економічної діяльності, а й
регіональних господарських систем нашої країни на основі
досягнення між ними синергетичного ефекту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найважливіших проблем ринкового роз-

витку сільськогосподарських підприємств є їх мате-
ріально-технічне забезпечення. Без цього неможливе
досягнення високого рівня продуктивності праці, вироб-
ництво продукції з низькою собівартістю. Абсолютна
більшість аграрних підприємств не мають у своєму роз-
порядженні достатньої кількості техніки, а та, що є, за-
старіла. Наслідком цього є порушення технологій ви-
робництва продукції в сільському господарстві.
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Д. А. Качан,
аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет
І. В. Свиноус,
д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ
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ТHEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO A DEFINITION OF "MATERIAL
AND TECHNICAL BASE"

Встановлено, що прояви системної кризи найбільш гостро відчуло сільське господарство і його матеріально-тех-
нічна база, погіршення якої різко позначилося на стані аграрного сектору країни.

Матеріально-технічна база характеризується матеріально-речовинною основою, науковим, виробничим (техні-
чним) і соціально-економічним змістом. Матеріально-речовинна основа бази — це певна сукупність природних чин-
ників, а також енергетичних, хімічних, біологічних та інших сил, організованих працею суспільства.

Виробничий зміст бази формується сукупністю безпосередньо матеріально-технічних і технологічних форм ви-
робництва, насамперед, системою машин у широкому значенні цього слова (включаючи підсистему біоорганізмів).

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що основним важелем функціонування економіки є матеріально-
технічна база. Основним стимулом формування матеріально-технічної бази є потреба суспільства у виробництві
матеріальних благ. Трактування матеріально-технічної бази містить кілька понять: матеріально-технічна база сусп-
ільства, матеріально-технічна база економіки, матеріально-технічна база галузей економіки та матеріально-техніч-
на база підприємства. Всі вони грунтуються на понятті "матеріально-технічна база сільськогосподарських
підприємств".

Проведені дослідження і монографічний аналіз дозволили запропонувати новий підхід до визначення складу
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, що базується на поділі виробничої бази підприємств
на дві складові: природно-біологічну та матеріально-технічну. Склад матеріально-технічної бази сільськогосподарсь-
кого підприємства представлений двома групами елементів: матеріальні ресурси і технічні засоби.

It was established that manifestations of a systemic crisis were most acutely felt by an agriculture and its material and
technical base, a deterioration of which severely affected a state of an agricultural sector of the country.

Material and technical base is characterized by a material basis, scientific, industrial (technical) and socio-economic
content. A material basis of the base is a certain set of natural factors, as well as energy, chemical, biological and other forces,
organized by a work of society.

The production content of the base is formed by a combination of material and technical and technological forms of
production, first of all, by a system of machines in a broad sense of the word (including the subsystem of bio-organisms).

In view of the above, it should be noted that the main lever of functioning of the economy is the material and technical
base. The main stimulus for a formation of the material and technical base is a need of society in production of material goods.
Treatment of logistics contains several concepts: the material base of society, the material and technical base of the economy,
material and technical base of industries and logistics of company. All of them are based on the concept of "material and
technical base of agricultural enterprises".

The research and monographic analysis allowed to propose a new approach to the determination of material-technical
base of agricultural enterprises, based on the separation of enterprises manufacturing base into two components: natural
biological and material technical. The composition of material and technical base of agricultural enterprises is represented by
two groups of elements: material resources and technical means.

Ключові слова: матеріально-технічна база, сільськогосподарське підприємство, матеріальні ресурси,
технічні засоби.

Key words: material and technical base, agricultural enterprise, material resources, technical means.

Прояви системної кризи найбільш гостро відчуло
сільське господарство і його матеріально-технічна база,
погіршення якої різко позначилося на стані аграрного
сектору країни. Підвищити ефективність сільськогос-
подарського виробництва можливо лише на основі фун-
кціонування високорозвиненої матеріально-технічної
бази та її оновлення, тобто модернізації, технічного
переоснащення господарств, створення комплексу ма-
шин для механізації й автоматизації сільськогоспо-
дарського виробництва. У ринкових умовах значення
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матеріально-технічної бази сільського господарства
набуває вагомої ролі, що пов'язано безпосередньо з її
економічною сутністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі відтворення факторів виробництва в

сільському господарстві присвячені праці відомих еко-
номістів, зокрема класиків економічної науки: Дж. Кейн-
са, Ф. Кене, Дж. Б. Кларка, А. Сміта, К. Маркса,
М. Фрідмена, А. Маршалла, Дж. С. Мілля, У. Петті, Д. Рі-
кардо, Ж.Б. Сея, Д. Хікса, Й. Шумпетера, М.І. Гри-
цишина, В.В. Іванишина, М.І. Кісіля, С.М. Колотухи,
П.М. Макаренка, К.М. Мельника, П.Т. Саблука та ін.

Незважаючи на широке коло питань, які вивчались
вітчизняними та зарубіжними економістами, ряд із них
у зв'язку із поглибленням ринкових відносин на селі
потребують удосконалення та розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето-

дологічних положень щодо трактування "матеріально-
технічна база".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічному словнику новітнього часу мате-

ріально-технічна база виробництва трактується, як: "су-
купність матеріально-речовинних елементів продуктив-
них сил, виробничий апарат, який використовується для
створення матеріальних благ і надання послуг колекти-
ву, суспільству. Матеріально-технічна база виробницт-
ва включає основні виробничі фонди в натурально-ре-
човій і вартісній формах" [1].

Матеріально-технічна база характеризується мате-
ріально-речовинною основою, науковим, виробничим
(технічним) і соціально-економічним змістом. Мате-
ріально-речовинна основа бази — це певна сукупність
природних чинників, а також енергетичних, хімічних,
біологічних та інших сил, організованих працею су-
спільства.

Наукова сутність бази проявляється у системі нау-
кових знань про зазначені складові та сили природи, а
також про форми їх використання.

Виробничий зміст бази формується сукупністю без-
посередньо матеріально-технічних і технологічних
форм виробництва, насамперед, системою машин у ши-
рокому значенні цього слова (включаючи підсистему
біоорганізмів).

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що
основним важелем функціонування економіки є мате-
ріально-технічна база. Основним стимулом формуван-
ня матеріально-технічної бази є потреба суспільства у
виробництві матеріальних благ. Трактування матеріаль-
но-технічної бази містить кілька понять: матеріально-
технічна база суспільства, матеріально-технічна база
економіки, матеріально-технічна база галузей економ-
іки та матеріально-технічна база підприємства. Всі вони
грунтуються на понятті "матеріально-технічна база
сільськогосподарських підприємств".

Так, В.Г. Андрійчук під поняттям матеріально-тех-
нічна база сільського господарства розглядає: "базу
сільського господарства, яка є багатогранною і має на-
турально-речовинний і вартісний склад. За своїм нату-
рально-речовинним складом вона включає кошти та
предмети праці (робітники, машини, устаткування та
інші технічні ресурси, виробничі та культурно-побутові
споруди, продуктивна худоба, багаторічні насадження
та ін.). У процесі її функціонування використовуються
природні ресурси (земля, вода та ін.)" [2].

У свою чергу В.В. Іванишин розвинув поняття мате-
ріально-технічних ресурсів сільського господарства як
найважливішого фактора, що забезпечує ефективність
сільськогосподарського виробництва та конкурентос-
проможність вітчизняних сільськогосподарських това-
ровиробників в умовах глобалізації економіки і тен-

денцій, що підсилюються, конкурентної боротьби на
агропродовольчому ринку [3].

В економічному словнику не розглядається понят-
тя "матеріально-технічна база сільськогосподарського
підприємства", оскільки воно є дещо вужчим за змістом,
тому його необхідно розкрити. На думку Д.К. Семенди,
О.І. Здоровцова, П.С. Котика, О.О. Школьного: "Мате-
ріально-технічна база сільського господарства   це су-
купність предметів і засобів праці, а також земельних і
водних ресурсів, за допомогою яких працюючі в галу-
зях рослинництва і тваринництва виробляють необхідні
види продукції для власного споживання та сировину
для промислових переробних підприємств" [4]. Склад її
елементів залежить від специфіки виробництва. Тільки
за наявності всіх складових (техніки, кормів, землі, бу-
дівель та ін.) відбувається процес виробництва сільсько-
господарської продукції. При цьому матеріально-тех-
нічна база сільськогосподарського підприємства вхо-
дить до складу його виробничої бази, що включає та-
кож природно-біологічну базу.

Сільськогосподарські підприємства не можуть фун-
кціонувати без постійно оновлюваної матеріально-тех-
нічної бази, тому великого значення набуває процес її
відтворення. Необхідно визначити поняття "відтворен-
ня матеріально-технічної бази сільськогосподарського
підприємства".

Під процесом відтворення технічних засобів розуміє-
мо періодичне відтворення сільськогосподарської техні-
ки, її обслуговування, ремонт і заміну спрацьованої техн-
іки, придбання нової з метою збереження необхідних ви-
робничих потужностей технічного парку для виконання
технологічного комплексу робіт, який передбачає обгрун-
тування стратегії своєчасного виведення із парку старих
машин, заміни їх новими й раціональну експлуатацію про-
тягом науково обгрунтованого оптимального періоду, за
якого формуються найменші витрати на використання
машин, нагромадження необхідного фінансового резер-
ву у фондах ремонту й амортизації для забезпечення час-
ткового і повного відтворення техніки, використання еко-
номічно обгрунтованої технологічної утилізації технічних
засобів виробництва з дотриманням природоохоронних
вимог і державне регулювання технічної політики на ос-
нові правових актів, державних довгострокових програм,
що визначають стратегічні її напрями [5].

Отже, процес відтворення матеріально-технічної
бази сільськогосподарського підприємства передбачає
безперервне відновлення всіх її елементів. Цей процес
грунтується на одержанні коштів для придбання нових
технічних засобів, а також послуг на підтримку складо-
вих у якісному робочому стані. Ними можуть бути при-
буток, амортизація, інвестиції та державна допомога у
формі дотацій, субсидій, пільгових кредитів тощо.

Найбільш важливим питанням при дослідженні про-
цесу відтворення матеріально-технічної бази є визна-
чення складу матеріально-технічної бази сільського гос-
подарства, що включає в себе перелік виробничих еле-
ментів. До складових елементів матеріально-технічних
ресурсів відносять: матеріально-технічні засоби науко-
вої підготовки виробництва; виробничі матеріально-
технічні засоби — система машин, а саме: засоби авто-
матичного управління, силові машини, міжгалузеві, га-
лузеві групи робочих машин, у т. ч. сільськогоспо-
дарські, транспортні машини, біологічна група засобів
виробництва, технологія, організаційні форми; будівлі,
споруди; предмети праці.

Вищеперераховані складові матеріально-технічної
бази можна об'єднати в кілька груп: перша група необ-
хідна для удосконалення форм і методів організації
праці, забезпечення складових другої групи новітніми
науковими способами розвитку; друга група насичує
першу матеріально-речовими засобами для наукового
аналізу. Всі блоки взаємообумовлені та становлять фун-
кціональне ціле, однак кожний елемент матеріально-
технічної бази виконує окрему функцію.
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У науковій літературі висловлюється
точка зору про правомірність введення до
поняття матеріально-технічної бази ви-
робництва окремих її складових, наприк-
лад, будинків і споруд, а також предметів
праці, оскільки відносно до машин вони
відіграють менш активну роль у виробни-
чому процесі [6].

Виробничий зміст матеріально-техніч-
ної бази характеризується на практиці си-
стемою показників, у тому числі науко-
місткістю, енергооснащеністю, рівнем ме-
ханізації, автоматизації, хімізації, концен-
трації, спеціалізації виробництва та ін.

Андрійчук В.Г. [2] стверджує, що всі
елементи матеріально-технічної бази по-
єднуються у технологічні процеси за пев-
ними формами організації виробництва. У
вартісному відображенні частина матері-
ально-технічної бази сільського господарства представ-
лена його виробничими засобами.

З огляду на особливості сільськогосподарського
виробництва (використання землі, живих організмів,
вплив природних умов, сезонність та ін.) вітчизняні
науковці визначають матеріально-технічну базу сіль-
ського господарства як біотехнічну систему взаємоза-
лежних ланок матеріального виробництва (рис. 1).

Так, матеріально-технічна база аграрної сфери не
включає до свого складу безпосереднього виробника,
хоча вона створюється і приводиться в рух робочою си-
лою. Відмінність матеріально-технічної бази від вироб-
ництва полягає в тому, що останнє є діалектичною
єдністю продуктивних сил і виробничих відносин, а ма-
теріально-технічна база — елемент продуктивних сил,
на основі чого між суб'єктами виробничого процесу
складаються відповідні виробничі відносини.

Економічна сутність матеріально-технічних ресурсів
проявляється у тому, що вони як оборотні засоби під-
приємства повністю переносять свою вартість на ново-
створену продукцію сільського господарства. Їхня
вартість входить у загальні витрати на виробництво про-
дукції. Матеріально-технічні ресурси беруть участь у
процесі виробництва протягом одного виробничого цик-
лу і, отже, вимагають постійного відшкодування на ко-
лишньому рівні при простому або в збільшеному розмірі
при розширеному відтворенні.

У процесі виробництва вони змінюють свою речо-
винну форму, що відрізняє їх від іншої групи технічних
ресурсів, що становлять основні засоби підприємства.
Так, посівний матеріал у процесі виробництва перетво-
рюється під впливом природних, біологічних і грунто-
вих факторів у рослини, а мінеральні добрива, внесені в
землю, перетворюються у різні жи-
вильні елементи, які створюють умови
для росту рослин.

До складу матеріально-технічної
бази сільського господарства входять
матеріально-технічні й матеріально-
біологічні елементи (рис. 2).

Матеріально-виробничі ресурси
представлені виробничими запасами і
незавершеним виробництвом. До ви-
робничих запасів відносять різні речо-
винні елементи сільськогосподарсько-
го виробництва, що використовуються
як предмети праці у виробничому про-
цесі (добрива, корми, насіння, пально-
мастильні матеріали, тварини на відго-
дівлі тощо).

Наявність запасів — обов'язкова
умова забезпечення нормального функ-
ціонування сільськогосподарського
підприємства, щоб безперервно і в оп-
тимальному співвідношенні забезпечу-

вати виробництво матеріально-технічними ресурсами.
Незавершене виробництво включають до складу мате-
ріально-виробничих ресурсів, за вартістю витрат у зем-
леробстві в поточному році під урожай озимих і ярих
культур майбутнього року, а також витрат у тварин-
ництві на інкубацію яєць. У незавершене виробництво
промислових і допоміжних підрозділів включають вит-
рати на придбання сировини і матеріалів для переробки
сільськогосподарської продукції та ін.

Особливу роль в організації сільськогосподарсько-
го виробництва відіграють технічні засоби, а саме: трак-
тори, комбайни, вантажний і легковий автотранспорт,
різні сільськогосподарські машини (плуги, сівалки та
ін.), енергетичні потужності. Враховуючи періодичність
виконання робіт з обробітку сільськогосподарських
культур і особливості організації виробничих процесів
у тваринництві, для виконання взаємозалежних техно-
логічних операцій формують спеціальні комплекси ма-
шин (для сівби зернових культур, догляду за посівами,
збирання гною на фермах, роздавання кормів та ін.)
відповідно до наявної в господарстві техніки.

Технічне переозброєння сільськогосподарського
виробництва, комплектування системи машин для кон-
кретного підприємства вимагає врахування місцевих
умов, системи ведення господарства, його спеціалізації
та кооперування з іншими галузями в системі АПК [6].
Система машин має забезпечувати максимальний рівень
механізації робіт, впровадження інтенсивних техно-
логій, збільшення обсягу виробництва продукції і підви-
щення продуктивності праці. До основних факторів
формування системи машин варто включити: науково
обгрунтовану технологію, комплексну механізацію й
автоматизацію, організацію виробництва.
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Рис. 1. Матеріально-технічні ресурси у загальній структурі
виробничого процесу
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Рис. 2. Структура матеріально-технічної бази сільського господарства
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Під технологією у сільському господарстві розумі-
ють сукупність виробничих методів і процесів сільсько-
господарських робіт певної послідовності з фіксованим
початком і закінченням виконання операцій.

Комплексна механізація передбачає послідовне вико-
ристання машин і механізмів на всіх технологічних опера-
ціях та стадіях виробничого процесу, що дозволяє по-
вністю замінити ручну працю машинною як на основних,
так і на допоміжних сільськогосподарських роботах.

Організація сільськогосподарського виробництва
розглядається як комплекс соціально-економічних,
агротехнічних і організаційних заходів, спрямованих на
всебічне використання природно-економічних умов
кожного господарства, що забезпечує максимальне
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції з одиниці земельної площі при найменших
затратах праці й коштів.

Характерною рисою сучасного сільськогосподарсько-
го виробництва є удосконалення засобів і предметів праці
під впливом науково-технічного прогресу. Цей об'єктив-
ний закономірний процес розвитку продуктивних сил
сільського господарства стає дедалі більш визначальним в
умовах скорочення трудових ресурсів села. Науково-тех-
нічний прогрес покликаний забезпечувати економію по-
точних виробничих витрат і, насамперед, обмежених видів
палива та сировини природного походження.

Очевидно, що головним засобом виробництва, який
використовують у створенні продукції та формуванні
витрат, що визначають її вартість, є машина. У цьому
контексті процес відтворення техніки в ринковому се-
редовищі повинен забезпечувати умову, за якої вико-
ристання машин зумовлює найменші можливі витрати
експлуатації та найвищий прибуток як кінцеву мету
підприємницької діяльності підприємства. Виникає одна
з основних проблем відтворення — тривалість викори-
стання технічних засобів виробництва. Термін служби
машини — категорія критеріального рівня. З економіч-
них позицій в умовах ринкової економіки машина може
бути ефективно використана, якщо вона забезпечує
мінімально можливу ціну споживання.

Із таким твердженням не можемо погодитися, оскіль-
ки потребує уточнення, у яких саме умовах машина за-
безпечує максимальну ефективність і мінімальні витра-
ти виробництва. Адже якщо враховувати, що сучасна
ресурсозберігаюча техніка дозволяє заощаджувати на
витратах пально-мастильних матеріалів і праці, то за
вартістю придбання вона є досить дорогою, а це позна-
чається на величині амортизаційних відрахувань, які
включають до постійних витрат. Тому необхідно роз-
рахувати критичний обсяг виробництва, на основі яко-
го можна з'ясувати, коли використання ресурсозбері-
гаючої техніки буде вигідним порівняно із застосуван-
ням традиційної.

Однією з головних умов швидкого підвищення про-
дуктивності праці є прискорення темпів і зростання
рівня оснащеності сільського господарства технікою.

На думку О.О. Кундицького: "Низька надійність
сільськогосподарських машин та їх технічна недоско-
налість призводять до більших втрат робочого часу на
обслуговування і ремонт техніки. При цьому знижуєть-
ся продуктивність праці й комплексність механізації
трудових процесів. Існує необхідність впровадження у
сільське господарство прогресивної системи машин з
високою надійністю й сучасними технологічними пара-
метрами" [6].

ВИСНОВКИ
Отже, проведені нами дослідження і монографічний

аналіз дозволили запропонувати новий підхід до виз-
начення складу матеріально-технічної бази сільськогос-
подарських підприємств, що базується на поділі ви-
робничої бази підприємств на дві складові: природно-
біологічну та матеріально-технічну. Склад матеріально-
технічної бази сільськогосподарського підприємства

представлений двома групами елементів: матеріальні
ресурси і технічні засоби.

Перша група — "матеріальні ресурси" — містить у
собі предмети праці (корми, насіння, нафтопродукти та
ін.), які оцінюються як матеріальні витрати у формі
№ 50 с.-г. статистичної звітності.

Друга група — "технічні засоби" — містить у собі
засоби праці (будинки, споруди, продуктивна худоба),
у яких основну частку займає техніка (машини й облад-
нання, транспортні засоби). Вартість цих елементів ви-
значається у формі № 5 статистичної звітності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З розвитком суспільства і глобалізацією економі-

ки особливого значення набувають ризики, як небез-
пеки втрат. Зараз ризик наявний в усіх сферах життє-
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діяльності людини. Окремі з них приводять до вели-
чезних втрат майна, машин і устаткування, а деякі по-
в'язані з безпекою життя окремих людей і навіть усьо-
го суспільства у цілому. Кризова ситуація в економіці
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України додатково посприяла виникненню багатьох
соціальних і групових конфліктів, зменшенню право-
порядку, виникненню додаткових ризиків. А це втрата
сил і ресурсів, додаткові гальми на шляху до перебу-
дови країни.

Звідси виникла нагальна потреба в організації ефек-
тивних систем захисту найманих робітників від соціаль-
них ризиків, ризиків втрати заробітної плати, у зв'язку
з нещасним випадком на виробництві, хворобами, ста-
рістю, інвалідністю, втратою годувальника, безробіттям.
Постала гостра необхідність використання нових і вдос-
коналення існуючих методів і інструментів запобігання
негативному впливу ризиків.

Важливішим інструментом сучасного ризик-
менеджменту постало формування в соціальній пол-
ітиці економічно-розвинених країн, а також і в Україні,
національних систем соціального страхування як про-
тидії соціальним ризикам. Їх побудова і функціонуван-
ня мають власні особливості і різну ефективність ре-
зультатів. Відповідно, виникає потреба порівняти
досвід функціонування систем страхування, яки діють
у різних країнах і в Україні, і на цій основі позначити
можливі шляхи посилення соціального захисту у нашій
країні.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Предметом дослідження є порівняльна оцінка до-

свіду функціонування систем страхування, яки діють у
різних країнах і що спрямовані на забезпечення соціаль-
ного захисту людини на випадок постійної чи тимчасо-
вої втрати працездатності, каліцтва на виробництві, без-
робіття, підтримки материнства, охорони здоров'я та
інших соціальних ризиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Досвід побудови і функціонування національної і
закордонних систем страхування розглянутий у бага-
тьох роботах. Іноземний досвід страхування висвітле-
ний у дослідженнях І. Фаахла [1], С. Грімслея [2], та ін,
а вітчизняний розглянутий у роботах В.М. Птухи [3],
М.Т. Казмерчука [4] та ін. Особливості страхування в
ісламських країнах висвітлені в роботі [5]. Д. Культер і
Р. Джонсон присвятили своє дослідження висвітленню
теорій виникнення відносин страхування [6]. Усі ці ро-
боти мають специфічний характер і не спрямовані на
порівняння національної і закордонних систем страху-
вання, чому якраз і присвячене це дослідження.

МЕТА ТА ЗАДАЧІ РОБОТИ
Мета роботи — здійснити порівняльну оцінку націо-

нальної і закордонних систем страхування та на цій ос-
нові виявити можливі шляхи посилення соціального за-
хисту в Україні.

При цьому необхідно вирішити такі задачі:
1. Визначити особливості страхової справи в краї-

нах світу.
2. Зробити порівняльний аналіз іноземних систем з

практикою соціального страхування в Україні.
3. Позначити можливі шляхи посилення соціально-

го захисту, враховуючи поточний соціально-економіч-
ний стан України.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні використовується метод логічного

зіставлення. Йдеться про цілеспрямоване розширення
потоку інформації для аналізу шляхом виділення ло-
гічних ланок, яких не достає у логіці соціального ризик-
менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості систем страхування по країнах світу
У ранньому середньовіччі (10—13 ст.) страхування

мало зародкову форму, ним займалися лише цехи і

гільдії купців. У 14 ст. виникло комерційне страхуван-
ня, що обслуговувало морські ризики. У 17 ст. з'явили-
ся страхові акціонерні компанії. У цей час в Англії впер-
ше здійснили страхування від пожеж, а в наступному
віці — страхування життя. У 18 ст. в Західній Європі
налічувалось біля 100 видів страхування майна і життя.
Тоді ж були закладені математичні основи теорії акту-
арних розрахунків.

Соціальний захист на постійній основі на держав-
ному рівні було здійснено, мабуть, уперше лише в 19 ст.
в Німеччині після об'єднання її "земель". Німецький кай-
зер у 1881 році оприлюднив послання щодо права робо-
чих на соціальний захист, на підставі чого рейхстаг ви-
дав три закони про соціальне страхування: у випадку
захворювання, від нещасного випадку, за інвалідністю і
старістю [7]. Приклад Германії невдовзі наслідували
Австрія і Угорщина. У 1911 році Британія впровадила
обов'язкове медичне страхування.

Після 1920 року обов'язкове соціальне страхування
поширилось по усій Західній Європі. У США державне
страхування було впроваджено лише 1935 році, коли
економіка країни почала виходити із стану "великої деп-
ресії".

Зараз існуючі у світі системи страхування мають
значні особливості. Йдеться переважно про обов'язко-
ве державне страхування, тому що комерційне страху-
вання рідко має національні відмінності (хіба що за об-
сягом обороту капіталу).

Особливості державного страхування у Великобри-
танії [8]. У страховий фонд сплачують, починаючи з виз-
наченого мінімуму доходу. Інакше — добровільний вне-
сок. Якщо заробітна плата перевищує умовний макси-
мум, плата становить 2%. Інакше — 12%. Єдині страхові
внески покривають пенсійні виплати (3 види) і власне
соціальні виплати (7 видів допомоги).

Кожний платник має особовий рахунок у страхово-
му фонді. За найманого працівника внески здійснює
роботодавець. Медичне страхування здійснюється ок-
ремо.

Особливості державного і недержавного страхуван-
ня в США [9; 10]. Страхова допомога фінансується че-
рез податки на заробітну плату. Тільки громадяни, котрі
є платниками внесків у програму соціального страху-
вання, мають право отримувати страхову допомогу в
страхових випадках. Одначе є виключення. Так, продо-
вольчі талони видають усім нужденним. Страховими
випадками вважають:

старість (пенсійне забезпечення);
інвалідність;
втрату годувальника;
безробіття;
хворобу (медичне страхування молодих осіб з пев-

ними видами захворювань і пенсіонерів).
Право на отримання допомоги в рамках приватної

страхової програми засновано на договорі страхуван-
ня. Страховик, як правило, не має одностороннього пра-
ва на зміну або припинення покриття до закінчення тер-
міну дії договору.

Навпаки, програми державного страхування
зазвичай засновані на статуті страхового фонду (а
не контракті). Отже, право на одержання допомо-
ги є статутним, а не договірним. Це означає, що по-
ложення програ ми страхування мо жуть б ути
змінені будь-коли, якщо статут змінений. Щоб цьо-
го не сталося, в США регулярно проводять про-
гнозні розрахунки страхових внесків і витрат на 70
років уперед.

У США одночасно діють дві медичні програми. Про-
грама Medicare працює на умовах соціального страху-
вання, а програма Medicaid — як соціальне забезпечен-
ня. Різниця між ними в наступному. Якщо при страху-
ванні враховують внески беніфіциара-страхувальника,
то програма соціального забезпечення здійснює випла-
ти за потреби, незважаючи на розмір внесків. Робота
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системи медичного страхування забезпечується мере-
жею лікарень і окремих лікарів, котрі отримують за свої
послуги грошову компенсацію від уряду.

Базова ставка податку на соціальне забезпечення
в США становить 6,2% від заробітної плати працівни-
ка. Крім того, робиться збір на медичну допомогу у
розмірі 1,45%, і збір на соціальне страхування у зв'яз-
ку з безробіттям у розмірі 6,2%. Тобто загальна сума
внесків у фонди соціального страхування становить
13,85%.

Особливості державного страхування в Гібралтарі
[11]. Страхова допомога фінансується через податки на
заробітну плату. 10% сплачує робітник і 20% — робото-
давець. Працюючі пенсіонери внески не роблять, але
роботодавець продовжує сплачувати страхові внески.
Ті, хто працює на декількох роботах, сплачують за основ-
ним містом зайнятості.

Особливості державного страхування на Кіпрі
[12]. На Кіпрі добре поставлена державна статистика
в сфері соціального страхування. Цікавими є кількісні
співвідношення. Так, адміністративні і операційні вит-
рати становили в 2016 році лише 0.6% від загалу. Але
витрати фонду соціального страхування на медичне
обслуговування ще менші і становлять 0.25%. При цьо-
му пенсія по старості складає 70% від загалу. Сума
страхових виплат переглядається щорічно в бік
збільшення. Особливим є те, що фонд соціального
страхування здійснює виплати допомоги незастрахо-
ваним категоріям громадян, наприклад, виплати на
сирітство тощо.

Особливості державного страхування в Ірландії
[13]. Тут фонд соціального страхування складається з
поточно рахунку і інвестиційного рахунку, котрими ке-
рують міністр з питань зайнятості і міністр фінансів
відповідно. На поточний рахунок поступають внески
роботодавців і найманих робітників. Ці кошти спрямо-
вують на фінансування різних видів соціального стра-
хування. Працівники, котрі молодші 16 років і старші 66
років страхові внески не роблять. Будь-хто з доходом
більшим за 5000 євро додатково сплачує страхові вне-
ски в розмірі 4% від незароблених доходів (здавання в
оренду, отримання дивідендів чи процентів по депози-
там тощо). Рівень виплат застрахованій особі залежить
від класу страхування, який, у свою чергу, залежить від
рівня її заробітної плати.

Інвестиційний рахунок виконує роль ощадного ра-
хунку.

Особливості державного страхування в Ісландії [14].
Соціальне страхування в Ісландії фінансується з дер-
жавного казначейства (бюджету), який, у свою чергу,
поповнюється шляхом сплати загальних податків і по-
датків на заробітну плату, що виплачуються роботодав-
цями і працівниками. Усі особи, що проживають в
Ісландії протягом певного часу, вважаються застрахо-
ваними Ісландської системою соціального страхування.
Пенсіонери отримують додаткову допомогу в вигляді
доплати за житло, доплат за користування транспорт-
ними засобами тощо.

Особливості державного страхування в Литві і
Латвії [15; 16] полягають у тому, що ця система вельми
складна і деталізована, що дозволяє максимізувати над-
ходження і мінімізувати витрати на соціальний захист.
Але при цьому мають бути охоплені майже всі ті, хто
потребує допомоги.

Особливості державного і приватного страхування
в ПАР [1]. У ПАР набуло розвитку як державне, так і
приватне страхування.

Обов'язкове державне страхування включає за-
гальні види соціального страхування (тимчасова непра-
цездатність, безробіття, пологи, смерть тощо). Страхові
внески сплачують роботодавці в розмірі 1% від фонду
заробітної плати.

Добровільне приватне страхування передбачає ме-
дичну допомогу і страхування від дорожньо-транспор-

тних пригод. Кожний вид страхування регулюється ок-
ремим агентством.

Особливості страхування в ісламських країнах (Та-
кафул) [5 ]. Такафул — це система страхування, що ба-
зується на дотриманні норм шаріату, які, в свою чергу,
спираються на тексти Корану і Суни. Незважаючи на
древні коріння (раннє середньовіччя), система страху-
вання має цілком сучасний вигляд. Головними заборо-
нами такафула є:

гарар — спекуляція;
майсир — азартна гра;
ріба — лихварство.
У межах такафула страхувальники можуть претен-

дувати на частину прибутку страховика від інвестицій-
ної діяльності. Наприклад, у Об'єднаних Арабських
Еміратах страхові компанії, які здійснюють страхуван-
ня автотранспорту, використовують механізм, за яким
власник автомобіля, зробивши сплату страхової премії,
стає акціонером компанії і отримує частину її прибут-
ку за підсумками року. У разі, якщо протягом дії дого-
вору страховий випадок не виникає, то при продовженні
поліса частка страхувальника в капіталі компанії виро-
стає на суму нової премії, збільшуючи можливі дивіден-
ди. Той самий механізм, іменований аманом, застосо-
вується при страхуванні нерухомості, життя, вантажів
тощо.

Обов'язкове державне страхування в країнах шаріа-
ту не практикується.

Порівняльна оцінка національної і зарубіжних сис-
тем страхування

Існуючі в світі моделі соціального захисту населен-
ня (страхові і нестрахові) можна згрупувати таким чи-
ном [17; 18]:

Соціально-демократична модель. Її дотримуються
скандинавські країни. Згідно цієї моделі держава бере
на себе левову частку відповідальності за соціальний
захист.

Неоліберальна модель. Вона діє переважно в США і
Канаді. Організацією соціального захисту займаються
переважно профспілки.

Неоконсервативна модель (континентальна мо-
дель, модель О.  Бісмарка).  Засновником цієї
найбільш поширеної моделі вважають ФРН. Вона
знайшла застосування також у Австрії, Франції,
Польщі і на теренах пострадянських країн. Це зміша-
на модель. Вона передбачає державно-приватну
відповідальність за соціальний захист населення.
Державне страхування базується на зборі страхових
внесків, встановлених відповідно зі страховими та-
рифами. Одначе обов'язок по компенсації виробни-
чих нещасних випадків не входить в сферу держав-
ної відповідальності, а покладається на особливі
структури — безприбуткові корпорації "публічного
права", які ведуть свою роботу під контролем дер-
жави. Таким чином, ця модель поєднує принципи як
державної так і приватної форм соціального захис-
ту. Основні принципи моделі:

зв'язок між рівнем соціального захисту та тривалі-
стю професійної діяльності;

соціальні видатки фінансуються, переважно, за ра-
хунок страхових внесків роботодавців і застрахованих
працівників;

величина страхових виплат визначається насампе-
ред величиною страхових внесків.

Для малозабезпечених членів суспільства, що не
мають можливості отримувати страхові соціальні вип-
лати (наприклад, через відсутність страхового стажу),
соціальний захист реалізується через принцип соціаль-
ної допомоги (тобто фінансується з бюджету).

Зокрема в Німеччині діє подвійна система страху-
вання здоров'я за участю і приватних, і державних
організацій.

Модель Бевериджа. Вона впроваджена у Великоб-
ританії і Ірландії. Головну роль відіграє держава. Мо-
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дель спрямована на соціальний захист збіднілих верств
населення. Збирання соціальних внесків здійснює та
сама служба, яка збирає податки.

Модель приватного страхування в основному поши-
рена в Бельгії, Фінляндії та Португалії. Тут соціальне
страхування будується виключно на комерційній діяль-
ності приватних страхових компаній.

Система соціального захисту, впроваджена в Ук-
раїні, найбільшою мірою відповідає німецькій моделі.
Однак у плані впровадження системи єдиного внеску
українська система страхування майже не має ана-
логів у світі Часткові виключення становлять Вели-
кобританія і Казахстан. Зокрема в Казахстані єдиний
соціальний внесок становить 11% від фонду заробіт-
ної плати і охоплює страхування на випадок втрати
[4]:

годувальника;
роботи;
доходу у зв'язку з вагітністю та пологами;
доходу у зв'язку з усиновленням (удочерінням) но-

вонародженої дитини (дітей);
доходу у зв'язку з доглядом за дитиною до досяг-

нення нею віку одного року.
Внески на інші види страхування стягують окремо.
Що стосується методів адміністрування збору

страхових внесків, зазначимо таке. У Західній
Європі розповсюджено п'ять методів адміністру-
вання [4]:

1. Паралельне здійснення окремими установами со-
ціального страхування своїх функцій. Управління сис-
темою повністю децентралізовано і відокремлене від по-
даткової системи. Цим методом послуговуються: Авст-
рія, Данія, Люксембург.

2. Реєстрацію страхувальників і бенефіціарів, зби-
рання внесків, облік звітності платників здійснює єдина
установа. Навпаки, страхові виплати здійснює кожний
страховий фонд окремо. Цим методом послуговують-
ся: Бельгія, Болгарія, Іспанія, Італія, Македонія, Німеч-
чина, Польща. До них наближена і Україна. (Але в цих
країнах не впроваджена система єдиного соціального
внеску, діюча в Україні).

3. Єдина установа, що здійснює збір внесків, водно-
час здійснює і виплати. Цим методом послуговуються:
Греція, Литва, Мальта, Португалія, Словакія, Чехія,
Швейцарія.

4. Функція збирання страхових внесків покладена на
податкову адміністрацію. Навпаки, реєстрацію бенефі-
ціарів, виплату їм грошової допомоги та надання соц-
іальних послуг здійснюють інші органи. Цим методом
послуговуються: Албанія, Боснія та Герцеговина, Есто-
нія, Нідерланди, Румунія, Сербія, Словенія, Хорватія,
Чорногорія.

5. Податкові органи здійснюють збір і розподіл стра-
хових внесків, інші функції виконує інша установа. Цим
методом послуговуються: Великобританія, Ісландія,
Норвегія, Фінляндія, Швеція.

Згідно з [6], на Заході існує декілька теорій щодо
виникнення і сутності соціального захисту взагалі і соці-
ального страхування зокрема. Це теорія:

руйнівного впливу капіталізму;
політичної легітимності;
прагнення до розкоші (закон Вагнера);
демографічної неоднорідності;
Левіафана, запропонована Т. Гоббсом.
Теорія руйнівного впливу капіталізму виходить

з того, що соціальне страхування є захисною функ-
цією суспільства як відклик на економічну не-
стабільність, породжену капіталістичними відноси-
нами. Що стосується моменту виникнення соціаль-
ного страхування, теорія суперечить історичним
відомостям. Адже страхування відомо з давніх часів.
Що стосується нестабільності, вона — породження
стрімкого розвитку, притаманного буржуазному
суспільству.

За теорією політичної легітимності, соціальне стра-
хування є методом боротьби держави супроти робіт-
ничого руху, проти інакомислення взагалі. Отже соц-
іальне страхування, згідно теорії, має бути притаман-
ним, перш за все, державам з автократичним режимом.
Ця теорія посилається на заяви засновника обов'язко-
вого державного страхування Отто Бісмарка. Дійсно,
намірами Бісмарка було таким способом пом'якшити
соціалістичні антибуржуазні настрої в суспільстві.
Одначе, як відомо, наслідки завжди відрізняються від
мети, вони завжди ширше задумів суб'єкта дій. Саме
тому таке пояснення не коректне. Антиприклад —
Іспанія, Греція і Португалія, де соціальне страхуван-
ня почало розвиватися лише після краху автократич-
них режимів.

Закон Вагнера свідчить, що темпи зростання дер-
жавних витрат (у тому числі на соціальне страхуван-
ня) перевищують темпи зростання економіки. Інши-
ми словами, частка держави у ВВП має з часом зрос-
тати. Кажучи взагалі, це не зовсім закон, а висновок
з декількох інших законів-пояснень. Зростання вит-
рат, згідно з теорією, обумовлено зрослою необхід-
ністю:

1) забезпечити правопорядок;
2) фінансувати приватні підприємства з метою їх

прискореного зростання (асигнування в науку, венчурні
підприємства тощо);

3) обслуговувати зростаючий зовнішній борг;
4) забезпечити відповідний розвиток системи соці-

ального захисту.
Незалежно від того, наскільки пояснення Вагнера є

слушними (довільними або помилковими), цей закон за-
лишився не підкріпленим статистично. Зокрема частка
страхових витрат у різних високо розвинених держа-
вах вельми варіабельна і коливається від 6 до 17% від
ВВП. При цьому в країнах з великим доходом відсотки
часто менші за країни з низьким доходом. Суперечить
"закону" і економічна динаміка. Наприклад, при
стрімкому зростанні ВВП у Ірландії і Нової Зеландії
частка страхових витрат держави у ВВП знижувалась
тощо.

За теорією демографічній неоднорідності, соціаль-
ний захист повільніше впроваджується в країнах з на-
ціональною, релігійною, лінгвістичною різноманітністю.
Ця теорія була розроблена, на нашу думку, з політич-
них міркувань, щоб "пояснити", чому в США (а також
Швейцарії) соціальний захист на державному рівні було
впроваджено пізніше, ніж у Германії і багатьох країнах
Західної Європи.

Так звана теорія Левіафана була запропонована
ще Томасом Гоббсом (1588—1679). Для Гоббса дер-
жава споріднена з біблейським чудовиськом Левіафа-
ном. Зміст теорії полягає в наступному. Ведення війни
потребує додаткових витрат. Тому під час війни
збільшуються податки. Після закінчення війни подат-
ки не зменшують, але спрямовують їх на соціальний
захист. З іншого боку, ведення війни потребує здо-
рових солдатів. Саме для цього вводять медичне стра-
хування.

Теорія набуває зовсім інший смисл, коли стосуєть-
ся пенсійного забезпечення. Її зміст у наступному. З
феноменом старіння населення частка виборців-пен-
сіонерів зростає; отже, мають зростати і пенсійні вит-
рати держави.

Як бачимо, теорія грішить непослідовністю. Однак
фахівці наголошують, теорія виправдала себе, зокрема,
під час Бурської війни 1911 року (створення медичного
страхування у Великобританії) і під час японсько-ки-
тайської війни 1927 року (створенні медичного стра-
хування в Японії). При цьому підкреслимо, для проти-
лежної сторони військового конфлікту — ПАР і Китаю
— ця теорія підтвердження не мала.

Підсумовуючи, зазначимо, що усі перелічені теорії
соціального страхування вирішують філософське пи-
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тання: "Допомога бідним і нужденним — це самоціль
чи засіб для чогось іншого?" Відповідь має бути одно-
значною: "І те, і інше — в природі людини". Інша річь,
що вектори обох прагнень можуть як співпадати, так і
бути протилежними. Усе залежить від економічних,
політичних, соціальних, культурологічних та інших
обставин.

Між країнами існують суттєві відмінності в фінан-
суванні програм соціального страхування. Розмір стра-
хових внесків у систему страхування (державного і при-
ватного) залежить від багатства країни і розвитку стра-
хової системи. Так, розмір внесків на одного мешканця
в 2013 році становив (у доларах США):

Швейцарія — 7803.
Фінляндія — 5358.
Японія- 3888.
США — 3992.
РФ — 199.
Україна — 80.
Ліхтенштейн — 79.
Індія — 52.
(Мешканці Ліхтенштейну достатньо забезпечені (у

2009 році ВВП на одну особу складав 139 тис. дол./рік
за ПКС) і тому не потребують зайвих інститутів для ком-
пенсації наслідків соціальних ризиків).

Результат залежить, перш за все, від економічного
стану країни і, по-друге, від історично сформованого
соціального укладу. Наприклад, у таких країнах, як
Австралія, Швеція і Данія, значна частка витрат покла-
дена на державу. В інших країнах провідну роль відіграє
комерційне (приватне) страхування тощо.

Для нас важливо, що в європейських країнах дер-
жавні витрати на освіту, культуру, охорону здоров'я,
соціальне забезпечення у 6 разів перевищують витрати
на військові цілі, підтримку правопорядку і державне
управління. Далі наводимо порівняльну таблицю стра-
хового навантаження в Україні і передових каїнах За-
ходу.

Згідно з таблицею 1, в Україні найменше наванта-
ження після Греції — країни, котра (як і Україна) най-
більше потерпіла від фінансово-економічної кризи
2009 року. При цьому в нас витрати роботодавців пе-
реважають у найбільшій мірі. Між тим, оскільки обидві
частки видатків є нарахуванням на заробітну плату,
таке розподілення не полегшує участь робітників (як
може здаватися), однак зменшує витрати на іннова-
ційний розвиток і тим самим збільшує рівень безробіт-
тя.

Можливі шляхи посилення соціального захисту в
сучасних умовах України

Щоб краще зрозуміти феномен соціального страху-
вання в динаміці і місто України в світовому просторі
соціального захисту, звернемось до історії розвитку
страхування на території сучасної України. Тут слід
звернути увагу на те, що відносно України існують урив-
часті відомості щодо існування взаємодопомоги на рівні
сільської громади на Древній Русі в 11 ст. У 14 ст. в Мос-
ковії ввели податок для накопичення коштів, які спря-
мовували на викуп полонених з татарського рабства.
"Перше російське від вогню товариство" було заснова-

но указом Миколи І у 1827 році. Водночас перші това-
риства взаємного страхування від вогню були створені
в Полтаві і Тулі...

У 1894—1899 роках страхування робітників було
впроваджено на деяких підприємствах Херсона, Одеси
і Миколаєва. У 1903 році в царській Росії було запро-
ваджено державне страхування робітників від нещас-
них випадків, а в 1912 році були прийняті закони про
страхування від нещасних випадків та страхування на
випадок хвороби, дія яких поширювалася і на терито-
рію українських губерній [18]. У 1918 році В.І. Ленін
видав декрет: "Положення про соціальне забезпечення
трудящих" [19].

Рішенням союзного уряду 23 червня 1933 року всі
кошти соціального страхування, а також санаторії, бу-
динки відпочинку та ряд інших установ були передані
профспілкам [20].

На межі отримання державної незалежності у
лютому 1991 року Рада міністрів і Рада Федерації не-
залежних профспілок України прийняли спільну по-
станову "Про управління соціальним страхуванням
в Україні", відповідно до якої було утворено перший
Фонд соціального страхування УРСР. Лише в 1998 р.
Верховною Радою України було прийнято закон "Ос-
нови законодавства України про загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування". Після цього
було прийнято ще вісім профільних законів і окрема
глава в Цивільному кодексі України. На підставі цих
законів створено два державних страхових фонди
[21] і біля 170 приватних, прийнято чимало постанов
Кабінету Міністрів, впроваджена страхова статисти-
ка [17; 22].

Зараз в Україні існують такі державні страхові фон-
ди:

1. Фонд соціального страхування України:
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності;
Фонд соціального страхування від нещасних ви-

падків на виробництві та професійних захворювань Ук-
раїни.

2. Фонд загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування України на випадок безробіття.

3. Пенсійний фонд України.
 Обов'язкове страхування цивільно-правової відпо-

відальності володарів наземного транспорту за шкоду,
заподіяну третім особам, здійснюють Моторне (транс-
портне) страхове бюро — об'єднання страховиків
(МТСБУ). Вони здійснють взаєморозрахунки з уповно-
важеними організаціями інших країн у галузі страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності. Налічує 58 стра-
ховиків.

Усього в Україні діє біля 70 компаній загального
призначення і біля 100 компаній здійснюють медичне
страхування під час подорожування по країнам ЄС (так
званий асистанс).

Слід відмітити, що в усіх країнах соціальне страху-
вання здійснюється приблизно однаковими способами
з незначними варіаціями. Отже, в сфері соціальних
відносин, пов'язаних із соціальним захисту, кажучи вза-
галі, не існує теоретичного оптимуму.

Країна 
Страхові снески (% від зарабітної плати) 
работодавець працівник усього 

Австрія 25.1 17.2 42.3 
Німеччина 21.2 19.8 41.0 
Греція 28.2 15.4 43.6 
Італія 35.1 9.5 44.6 
Нідерланди 29.4 25.6 55.0 
Франція 38.9 12.5 51.4 
Україна 37.7 3.6 41.3 

Таблиця 1. Розмір та пропорції страхового навантаження в системах соціального страхування країн ЄС і України

Джерело: доповідь науково-дослідного інституту праці і соціального страхування Міністерства охорони здоров'я та соціально-

го розвитку РФ.
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Між тим, соціальні ризики зростають разом з по-
глибленням економічної кризи, причина якої — заста-
рілі соціально-економічні відносини і провінційна со-
ціальна культура (колоніальний наслідок). Ці обстави-
ни зменшують ефективність соціального (та іншого)
страхування в Україні.

Крім цього, проблеми національного страхуван-
ня, що регулюються, можуть виникати з нецільового
використання коштів, тобто виплат нестрахового ха-
рактеру. В наукових колах України існує дискусія
щодо доцільності використання (невикористання)
державного страхового фонду на адміністративні і
інші заходи, які безпосередньо не пов'язані з втратою
доходів бенеціциаром. Такі заходи (послуги) рекомен-
дується фінансувати з державної казни (бюджету). До
них, зокрема, належать такі послуги по безробіттю,
як:

професійна підготовка або перепідготовка, підви-
щення кваліфікації;

профорієнтація;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаш-

туванні, у тому числі шляхом організації громадських
робіт для безробітних;

надання роботодавцям, які працевлаштовують гро-
мадян, компенсації;

надання роботодавцям — суб'єктам малого підприє-
мництва, які працевлаштовують безробітних, компен-
сації;

 інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані
з працевлаштуванням тощо.

Ця тема завжди буде спірною, оскільки існують до-
води "за" і "проти".

Між тим, існують й інші проблеми в сфері соціаль-
ного страхування. Так, поточні залишки внесків стра-
хові фонди (державні і приватні) використовують для
кредитування бізнесу і отримання з цього прибутку.
Отримані кошти спрямовують на розширення адміні-
стративні потреб, навчання персоналу, підвищення
премій персоналу державних фондів або доходу влас-
ників приватних фондів. Для безпосередніх потреб бе-
нефіціарів ці кошти не спрямовують. Отже, не дивно,
що в 2016 році на одне вільне робоче місце в секторі
обов'язкового державного страхування претендувала
31 особа, а в секторі приватного страхування — 44, при
тому що в середньому по економіці ця цифра дорівню-
вала 10.

Практика показу, що для поліпшення ситуації по-
трібно розширити права професійних союзів і громадсь-
кості по контролю за роботою фондів, а також запро-
вадити сталі статистичні дослідження з питань страху-
вання (коли для цього в бюджеті з'являться необхідні
кошти).

У кризових ситуаціях для боротьби з бідністю до-
цільно вводити продовольчі картки, запровадити 50%
сплату за ліки для бідних за будь-якими рецептами, за-
лишити безкоштовний проїзд тим, хто цього потребує
тощо. Але усе це можливо зробити після того, як у су-
спільстві з'явиться попит на благодійність. Проте це
питання виходить за межі даного дослідження.

Але головне полягає в поліпшені економічного ста-
ну країни. Тоді не потрібно буде для надання соціаль-
ної допомоги бенефіціарам шукати серед них бідніших
за бідних і вдаватися до інших засобів легітимного
зменшення обсягів допомоги. Навпаки, для слушної
роботи системи страхування потрібно розширювати
платоспроможній попит на соціальний захист з боку
фізичних і юридичних осіб. Адже без страхових внесків
не може бути і витрат. Між тим, питання економічної
незрілості суспільства освітлюється в науковій літера-
турі недостатньо і підмінюється освітленням мораль-
них заходів на кшталт боротьби з тіньовою економі-
кою і корупцією. Навіть так звана боротьба з бідністю,
більше моральне питання ніж економічне. Дійсно еко-
номічним є питання виходу з економічної кризи і по-

дальшого розвитку суспільства. Але народ має дожи-
ти до кращих часів і тому йому потрібна посилена со-
ціальна допомога.

Узагальнюючі оцінку систем страхування слід
відмітити, що захист від соціальних ризиків з'явився
разом з ризиками, тобто з появою людини розумної, а
форми соціального захисту змінювались разом із
зміною соціально-економічного укладу. Більш того:
постійний тиск на суспільство, спричинений ризиками,
є одним із важелів його історичної еволюції.

ВИСНОВКИ
1. З'ясовано, що в світі панують п'ять моделей соці-

ального захисту, деякі з яких мають ті чи інші ознаки
соціального страхування. Це соціально-демократична
модель; неоліберальна модель; неоконсервативна мо-
дель (континентальна модель, модель О. Бісмарка); мо-
дель Бевериджа; модель приватного страхування. Але
розмаїття методів соціального страхування не носить
сутнісний характер. Якість страхової допомоги зале-
жить, перш за все, від багатства країни. Але є загальна
закономірність: у країнах з низьким питомим ВВП сис-
тема страхування більш прискіплива, спрямована на еко-
номію коштів в ущерб нужденним.

2. Порівняльний аналіз особливостей страхової
справи в країнах світу з практикою соціального стра-
хування в Україні показує, шо Україна майже нічим сут-
тєво не відрізняється від інших країн світу за моделями
соціального страхування. Але є два винятку. Перший —
введення системи єдиного страхового внеску дозволи-
ло уникнути законодавчого розподілення внесків за
видами страхування, здійснюючи це в "ручному режимі".
Другий виняток — це передбачувано мала частка стра-
хувальників, які послуговуються електронною систе-
мою "рівний — рівному".

3. Можливі шляхи посилення соціального захис-
ту (враховуючи поточний соціально-економічний стан
України і попит на захист населення) можна поділи-
ти на дві категорії: кардинальні і поточні. Кардиналі
заходи передбачають вихід країни з економічної кри-
зи (перш за все, реноваційної кризи) і подальший роз-
виток економіки, розширювати платоспроможній по-
пит на соціальний захист з боку фізичних і юридич-
них осіб тощо.

Інші заходи мають бути спрямовані на першочерго-
вий захист збіднілого населення. Серед них:

розширення прав професійних союзів і громадсь-
кості, а також Мінфіну по контролю за роботою стра-
хових фондів (державних і приватних);

запровадження сталих статистичних досліджень з
питань страхування за розширеною номенклатурою
показників;

переймаючи досвід інших країн, за наявності коштів
у бюджеті і страхових фондах, запровадити продовольчі
картки для бідних, 50% сплату за ліки за будь-якими
рецептами, залишити безкоштовне лікування і безкош-
товний проїзд тим, хто цього потребує. Доцільно також:

тимчасово заборонити інвестицій дохід державних
страхових фондів використовувати для фінансування
адміністративних і інших потреб безпосередньо не по-
в'язаних з потребами бенефіціарів тощо.

Література:
1. Elias Phaahla. What the South African State does for

the poor: II Social Insurance. 2015. //URL: hsf.org.za/
resource-centre/hsf-briefs/what-the-south-african-state-
does-for-the-poor-ii-social-insurance

2. Shawn Grimsley. Social Insurance Programs:
Definition, Types & Examples. (USA)// URL: https://
study.com/academy/lesson/social-insurance-programs-
definition-types-examples.html

3. Птуха М.В. Очерки по истории статистики XVII—
XVIII веков / М. Птуха. — М.: Госполитиздат. — 1945.
— 352 с.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

4. Казмерчук М.Т. Єдиний соціальний внесок: між-
народний та вітчизняний досвід / М.Т. Казмерчук //
Управління розвитком. — 2013. — № 17. — С. 61—63.

5. Такафул — исламское страхование //URL: islamic-
finance.ru/load/2-1-0-13

6. David m. Cutler1 & Richard Johnson. The birth and
growth of the social insurance state: Explaining old age and
medical insurance across countries

7. Германия: социальное государство от Бисмарка
до Аденауэра.//Голос русскоязычной Америки, 2014 /
/URL: www.forumdaily.com/germaniya-socialnoe-
gosudarstvo-ot-bismarka-do-adenauera

8. государственное страхование // URL: www.gov.-
uk/national-insurance

9. Social insurance. (USA) // URL: en.wikipedia.org/
wiki/Social_insurance

10. What is social insurance? Definition and meaning.
(USA) // URL: www.businessdictionary.com/definition/
social-insurance.html 03

11. Social Insurance. Government of Gibraltar // URL:
https://www.gibraltar.gov.gi/new/social-insurance.

12. Social Insurance Services. (Cypr) // URL:
www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/0FF5365BD48-
D9640C22581D800450D77?OpenDocumnt, 2018.

13. Social insurance — Citizens Information. (Ireland)
// URL: www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/
irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/
social_insurance_in_ireland.html, 2018.

14. Програми социального страхования // URL:
https://study.com/academy/lesson/social-insurance-
programs-definition-types-examples.html 07

15. Поняття, принципи й види загальнообов'язково-
го державного соціального страхування // URL:
studies.in.ua/soc_zabezp/1566-ponyattya-principi-ta-vidi-
zagalnoobovyaz…, 2018.

16. Поняття, принципи й види загальнообов'язково-
го державного соціального страхування // URL:
buklib.net/books/23406

17. Горна М.О. Статистичне забезпечення управлі-
ння фондами соціального страхування // URL: kneu.-
edu.ua/.../Статистичне%20забезпечення%20уп...

18. Тархов П.В. та ін. Соціальне страхування: Конс-
пект лекцій. — Суми: СумДУ, 2009. — 164 с. // URL:
essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2628/1/ So-
cialne_strah.doc

19. Декрет Совета Народных Комиссаров. Положе-
ние о Социальном Обеспечении трудящихся. РСФСР,
1918. //2014 //URL: istmat.info/node/31921

20. Історія виникнення і розвитку соціального стра-
хування, 2017 //URL: www.fssu.gov.ua/fse/control/main/
uk/publish/printable_article/947780 23

21. Статут фонду соціального страхування від
08.02.2017 //URL: http://komspip.rada.gov.ua/uploads/
documents/30443.pdf

22. Національні рахунки соціального захисту
(НРСЗ) в Україні у 2016 році: Статистичний збірник /
Державна служба статистики України URL: https://ukr-
stat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/kvznr/arh_-
kvznr_2016_u.htm

References:
1. Phaahla, E. (2015), "What the South African State

does for the poor: II Social Insurance", available at:
hsf.org.za/resource-centre/hsf-briefs/what-the-south-
african-state-does-for-the-poor-ii-social-insurance
(Accessed 10 May 2018).

2. Grimsley, S. (2018), "Social Insurance Programs:
Definition, Types & Examples. (USA)", available at: https:/
/study.com/academy/lesson/social-insurance-programs-
definition-types-examples.html (Accessed 10 May 2018).

3. Ptukha, M.V. (1945), Ocherky po istoriy statystyky
XVII-XVIII vekov [Essays on the history of statistics of
the XVII-XVIII centuries], Hospolytyzdat, Moscow,
Russia.

4. Kazmerchuk, M.T. (2013), "Single social cont-
ribution: international and national experience", Uprav-
linnia rozvytkom, vol. 17, pp. 61—63.

5. Islamic-Finance (2018), "Takaful - Islamic insurance",
available at: islamic-finance.ru/load/2-1-0-13 (Accessed 10
May 2018).

6. Cutler1, D. M. and Johnson, R. (2004), "The birth and
growth of the social insurance state: Explaining old age and
medical insurance across countries", available at: https://
scholar.harvard.edu/files/cutler/files/the_birth_and_-
growth_of_the_social_insurance_state.pdf (Accessed 10
May 2018).

7. Holos russkoiazychnoj Ameryky (2014), "Germany:
a social state from Bismarck to Adenauer", available at:
www.forumdaily.com/germaniya-socialnoe-gosudarstvo-
ot-bismarka-do-adenauera (Accessed 10 May 2018).

8. Gov.uk (2018), "National Insurance", available at:
www.gov.uk/national-insurance (Accessed 10 May 2018).

9. wikipedia (2018), "Social insurance. (USA)", available
at: en.wikipedia.org/wiki/Social_insurance (Accessed 10
May 2018).

10. Business Dictionary (2018), "What is social
insurance? Definition and meaning. (USA)", available at:
www.businessdictionary.com/definition/social-insuran-
ce.html 03 (Accessed 10 May 2018).

11. Government of Gibraltar (2018), "Social Insurance",
available at: URL: https://www.gibraltar.gov.gi/new/
social-insurance (Accessed 10 May 2018).

12. Republic of Cyprus, Ministry of Labour, Welfare
and Social Insurance (2018), "Social Insurance Services",
available at: www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/
0FF5365BD48D9640C22581D800450D77?OpenDocumnt
(Accessed 10 May 2018).

13. Citizens Information. (Ireland) (2018), "Social
insurance", available at: www.citizensinformation.ie/en/
social_welfare/irish_social_welfare_system/social_in-
surance_prsi/social_insurance_in_ireland.html (Accessed
10 May 2018).

14. Grimsley, S. (2018), "Social Insurance Programs:
Definition, Types & Examples", available at: https://
study.com/academy/lesson/social-insurance-programs-
definition-types-examples.html (Accessed 10 May 2018).

15. studies.in.ua (2018), "Concept, principles and types
of compulsory state social insurance", available at:
studies.in.ua/soc_zabezp/1566-ponyattya-principi-ta-vidi-
zagalnoobovyaz (Accessed 10 May 2018).

16. buklib.net (2018), "Concept, principles and types of
compulsory state social insurance", available at: buklib.net/
books/23406 (Accessed 10 May 2018).

17. Horna, M.O. (2016), "Statistical provision of
management of social insurance funds", Abstract of Ph.D.
dissertation, Economy, KNEU, Kyiv, Ukraine.

18. Tarkhov, P.V. (2009), Sotsial'ne strakhuvannia:
Konspekt lektsij [Social insurance: A summary of lectures],
SumDU, Sumy, Ukraine.

19. RSFSR (1918), "Decree of the Council of People's
Commissars. Regulations on the Social Security of
Workers", available at: istmat.info/node/31921 (Accessed
10 May 2018).

20. Social Insurance Fund of Ukraine (2017), "History
of the emergence and development of social insurance",
available at: www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/
publish/printable_article/94778023 (Accessed 10 May
2018).

21. Social Insurance Fund of Ukraine (2017), "Statute
of the Social Insurance Fund of Ukraine", available at: http:/
/komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30443.pdf
(Accessed 10 May 2018).

22. State Statistics Service of Ukraine (2017), "National
Social Security Accounts (NRCPs) in Ukraine in 2016",
available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/opera-
tiv2016/vvp/kvznr/arh_kvznr_2016_u.htm (Accessed 10
May 2018).
Стаття надійшла до редакції 13.05.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201844

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Узагальнення існуючих підходів до формування си-

стеми державного регулювання агробізнесу вказує на
відсутність єдиної думки вчених щодо його функцій,
механізмів і інструментів. Однак дослідники висловлю-
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ють згоду з тим, що при використанні неефективних
інститутів-правил суб'єкти аграрного підприємництва
переходять в розряд беззбиткових структур з істотни-
ми матеріальними і нематеріальними затратами. Як на-
слідок, у галузях рослинництва і тваринництва відбу-
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вається розширення фізичних розмірів комерційних гос-
подарств, що супроводжується зменшенням їх реаль-
них доходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У наукових дослідженнях Б. Губського, Л. Мельни-

ка, І. Михасюка, О. Могильного, Г. Мостового, В. Рад-
ченка, П. Саблука, В. Ситника, О. Шпичака значна роль
відводиться механізмам і формам державного регулю-
вання агробізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інституціонального

підходу до формування інноваційної системи держав-
ного регулювання агробізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Абсолютна більшість держав у світі розглядає агро-

бізнес і продовольчий ринок як систему, не здатну до
повного саморегулювання і потребує підтримки для
компенсації неминучих втрат галузі в ринкових умовах.
Розмір цієї плати в окремих країнах сягає 70% вартості
продукції сільського господарства.

Крім стратегічної ролі агробізнесу в забезпеченні
продовольчої безпеки, він є основою сільських посе-
лень, що відтворюють природне середовище та націо-
нальні ландшафти, народні традиції і спосіб життя. Спе-
цифіка галузі полягає в просторовій розпорошеності,
що розглядає сільське господарство і продовольчий
ринок як систему не здатну до повного саморегулюван-
ня і потребує підтримки для компенсації неминучих
втрат галузі в ринкових умовах. Розмір цієї плати в окре-
мих країнах сягає 70% вартості продукції сільського
господарства.

Збільшується кількість аргументів регулюючої ролі
держави. Крім стратегічної ролі сільського господар-
ства в забезпеченні продовольчої безпеки, агробізнес є
основою сільських поселень, що відтворюють природ-
не середовище та національні ландшафти, народні тра-
диції і спосіб життя [1, с. 498]. Специфіка галузі поля-
гає в просторовій розпорошеності виробництва, більш
високому органомічному складі капіталу, сезонності
робіт, різноманітті форм діяльності. Різниця в термінах
витрат і отримання продукції досягає в рослинництві
10—12 місяців, у тваринництві — двох років і більше.

В аграрній сфері виявляється нездатність ринку за-
безпечити виробництво важливих благ в необхідних об-
сягах, усувати зовнішні екстерналії і протистояти мо-
нополії переробників і торгівлі [2, с. 134]. Недоско-
налість ринку нейтралізується створенням відповідних
інституціональних структур і участь держави у вирі-
шенні проблем.

Однак ефективність держави як регулятора агро-
бізнесу пов'язана не тільки зі збільшенням компенсую-
чого впливу та оптимізації використовуваних інстру-
ментів і методів. По-перше, для створення не тільки "ве-
ликого", але і "сильного" державного регулювання не-
обхідно виробити єдині критерії оцінки ефективності
використання коштів держпідтримки та посилити кон-
троль за їх цільовим використанням.

По-друге, пояснення причин кризи тільки провала-
ми ринку та обгрунтування таким чином необхідність
розширення державного втручання не цілком коректні.
Існує загроза просування групових інтересів шляхом
підміни понять (замість провалу держави — провал рин-
ку). Тому важливо зруйнувати стереотип сприйняття
державного втручання як єдиного способу подолання
кризи.

Державне втручання в економіку не є єдиним спо-
собом подолання "провалів" ринку. Крім нього, спектр
альтернативних інституціональних схем галузевого
регулювання агробізнесу включає в себе режими само-
регулювання (делегованого і добровільного). Добро-
вільне саморегулювання передбачає встановлення і

підтримання правил суб'єктами галузі без якого-небудь
схвалення або спеціального захисту з боку держави (за
винятком загальних норм контрактного права або норм,
що належать до об'єднань господарюючих суб'єктів).

Світовий досвід показує, що дані режими в ряді ви-
падків можуть ефективно доповнювати, а іноді і замі-
няти державне регулювання, забезпечуючи зниження
державних витрат, велику гнучкість і краще врахуван-
ня інтересів учасників ринку [3, с. 126]. До таких випадків
відносяться здатність бізнесу створити правила, що
відповідають суспільним інтересам, і здатність ефектив-
но контролювати дотримання цих правил.

Зазначена проблема розглядається дослідниками як
у векторі коригування діючих, так і в напрямку освоєн-
ня нових правил фінансової підтримки агробізнесу з
боку органів наділених владними повноваженнями. В за-
рубіжній літературі виділяються наступні основні зав-
дання інституціоналізації аграрного підприємництва:
використання законів, що забезпечують продовольчу
безпеку тих чи інших країн та імплементація норматив-
них актів, які сприяють досягненню паритету цін на про-
дукцію промисловості і сільського господарства. Аналіз
показує, що структура державного регулювання агро-
бізнесу складається з механізмів та інструментів, які
вимагають застосування формальних інститутів. Залеж-
но від виду підприємницької діяльності господарств ці
механізми й інструменти можуть застосовуватися орга-
нами влади як у сільськогосподарському секторі, так і в
торговельній сфері АПК. При стимулюванні виробни-
чого підприємництва держава закріплює порядок їх ви-
користання в конкретних інституціональних установ-
ках. Дані установки вимагають реалізації правил допов-
нення матеріальних витрат суб'єктів підприємницької
діяльності видатками бюджетів держав, які є учасника-
ми СОТ.

Необхідність державного і підприємницького парт-
нерства в цьому процесі пояснюється обмеженими ре-
сурсами сільськогосподарських товаровиробників [4, с.
10]. У зв'язку з цим, функція інституціоналізації аграр-
ного підприємництва виявляється найбільш затребува-
ною в умовах ринкових перетворень. Безумовно, це те-
оретична проблема, але її практичне освоєння базуєть-
ся на основі інституціональних змін, які передбачають
коригування нормативних актів для забезпечення пере-
важної підтримки ефективно функціонуючих підприє-
мницьких структур. Зіставна оцінка їх концептуальних
ідей дозволяє сформулювати висновок про те, що взає-
мозалежність саморегулювання комерційних госпо-
дарств та координація їх діяльності з боку органів вла-
ди грунтується на зміні формальних правил, що справ-
ляють вплив на процес виробництва та обміну мате-
ріальних благ.

Застосування державою інструментів, які доповню-
ють самореалізацію економічних відносин, що склада-
ються між постачальниками засобів виробництва для
сільського господарства та суб'єктами аграрного
підприємництва, сприяє позитивному впливу формаль-
них інститутів на розвиток господарської підприємли-
вості та ініціативи. Водночас освоєння правил, що замі-
щають регулюючий вплив підприємницьких структур,
які функціонують у виробничій сфері, може викликати
розпорошення бюджетних коштів. У силу цього, фор-
мування інноваційної системи державного регулюван-
ня агробізнесу має відбуватися на інституціонально-
доповнюючій основі, що передбачає встановлення парт-
нерських відносин держави з індивідуальними підприє-
мцями, селянськими (фермерськими) господарствами та
сільськогосподарськими організаціями. Проблему по-
єднання ринкових механізмів з інструментами держав-
ної підтримки аграрного підприємництва слід вирішу-
вати за рахунок застосування правових норм, які відпо-
відають загальноцивілізаційним традиціям ринкового
товарообміну. Такий висновок вказує на інституціо-
нальну основу державного і підприємницького партнер-
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ства, яку формують нормативні та індикативні акти. В
аспекті взаємовідносин з сільськогосподарськими
організаціями державний інтерес визначають можли-
вості зростання виробництва продовольства, що
відправляється на експорт.

Цей інтерес проглядається в економічно розвинених
країнах, що використовують результати функціонуван-
ня високоприбуткових виробничо-комерційних струк-
тур при розробці проектів програм державної підтрим-
ки агробізнесу. На їх основі здійснюється переважний
протекціонізм бізнес-формувань, які, на відміну від
дрібних і середніх за фізичними розмірами суб'єктів,
характеризуються високим ступенем концентрації ви-
робництва. Дані формування розширюють свої конку-
рентні переваги на макро-, мезо- і мікрорівнях, оскіль-
ки владні організації реалізують свої регулюючі дії в
напрямку пріоритетної підтримки великих підприєм-
ницьких організацій. По мірі освоєння цих впливів в
сільському господарстві відбувається "сепарація пози-
тивних елементів і тенденцій, закріплення досягнутого
і формування перспектив послідовного зростання".

У торговельній сфері АПК держава сприяє обме-
женню монопольного права переробних підприємств на
встановлення низьких цін на аграрну сировину і продо-
вольство [5, с. 23]. Оцінка ефективності формальних
інститутів, що застосовуються органами влади, визна-
чається їхніми можливостями сприяти сталому зростан-
ню господарств та мають підприємницький статус. Ці
можливості дозволяють розширювати економічні роз-
міри суб'єктів аграрного підприємництва і базуються на
використанні інституціональних заходів, що застосову-
ються в цивілізованих країнах. Проблема самокоорди-
нації агробізнесу та його державної підтримки, по суті
справи, грунтується на реалізації відносин обміну ма-
теріальними і нематеріальними послугами. Досягнення
відповідності між попитом і пропозицією продукції
суб'єктів аграрного підприємництва неможливо забез-
печити без застосування законів та підзаконних актів,
указів, постанов і регламентів.

Аналіз передумов державного регулювання агро-
бізнесу показує, що процес проектування та імплемен-
тації формальних правил повинен відбуватися в напрям-
ках розробки і освоєння програм підтримки структур,
що функціонують у галузях рослинництва і тваринниц-
тва. Органи виконавчої влади регіонів можуть визнача-
ти перспективи реалізації інструментів протекціонізму
комерційної діяльності підприємницьких організацій.
Вони володіють оперативною інформацією про стан
регіональних ринків аграрної сировини, що вказує на
необхідність розвитку ринкової інфраструктури АПК.
Для підвищення ступеня стійкості індивідуальних
підприємців, селянських (фермерських) господарств і
сільськогосподарських організацій на організованих
ринках аграрної сировини держава може застосовува-
ти не лише нормативні, але й індикативні акти. Голов-
ним завданням приписів, які мають рекомендаційний
характер, виступає задоволення потреб суб'єктів аграр-
ного підприємництва за межами виробничої сфери АПК.
До їх складових можуть бути віднесені: формування
інформаційної бази для господарств підприємницько-
го типу; підготовка методик розрахунку нематеріаль-
них витрат сільгосптоваровиробників; розробка типо-
вих положень про участь комерційних господарств у
проведенні державних закупівель продовольства. З ме-
тою ефективного використання матеріальних ресурсів
органи влади повинні застосовувати інструменти, що
впливають на величину витрат індивідуальних під-
приємців та підприємницьких структур. Щоб уникнути
втрат продукції аграрного походження і в цілях приско-
рення обороту продовольчих товарів владні інстанції
можуть впливати на зміну структури витрат, що фор-
муються в галузях рослинництва і тваринництва і впли-
вати на величину нематеріальних витрат суб'єктів
підприємницької діяльності.

Як видно, участь органів влади у формуванні госпо-
дарських витрат виступає основною функцією держав-
ного регулювання агробізнесу. Вона реалізується в на-
прямах виробничого і торгового протекціонізму комер-
ційних господарств і об'єднує інструментарій прямого
та непрямого впливу держави на розвиток аграрного
підприємництва. За рахунок використання інститутів
державної підтримки организацій, що функціонують у
галузях рослинництва і тваринництва, владні структу-
ри викликають зростання господарської прибутковості
по відповідним видам аграрної сировини і продоволь-
ства. Для їх ефективного освоєння органи влади вико-
ристовують кошти бюджетів, які сприяють підвищенню
конкурентоспроможності індивідуальних підприємців і
бізнес-формувань.

ВИСНОВКИ
Через посередництво нормативних та індикативних

актів держава створює таку ситуацію, в якій формальні
зв'язки витісняють неефективні традиції організації під-
приємницької діяльності. Незважаючи на невідпо-
відність окремих правил імперативам зовнішнього сере-
довища, основу державного і підприємницького парт-
нерства формують закони, відомчі акти та інші норма-
тивно-правові акти органів влади. Без урахування виз-
нання пріоритету інститутів-правил вибір напрямів фор-
мування інноваційної системи державного регулюван-
ня агробізнесу, адекватних потребам підприємницьких
організацій і імперативам СОТ, виявляється проблема-
тичним. Приведення теоретичних знань у відповідність
з практичними проблемами, що накопичилися у сфері
взаємодії влади та агробізнесу, припускає закріплення
визначальної ролі за нормативними актами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток грошово-кредитної системи країни визна-

чається ефективністю монетарного регулювання, що ба-
зується на використанні дієвого інструментарію грошо-
во-кредитної політики. На кожному етапі економічно-
го розвитку країни центральний банк визначає цілі своєї
діяльності, що передбачають пріоритетність викорис-
тання окремих інструментів. В Україні на законодавчо-
му рівні формуються основні засади грошово-кредит-
ної політики на кожний рік, де визначається перелік
інструментів та методів, за допомогою яких відбувається
регулювання фінансово-кредитної системи країни.

Розвиток кредитних систем, ринку позичкових ка-
піталів дещо зменшили безпосередній вплив централь-
ного банку на формування попиту та пропозиції гро-
шової маси. За таких умов зростає ефективність інстру-
ментів опосередкованого впливу на діяльність фінансо-
во-кредитної системи. Допоміжні інструменти регулю-
вання грошово-кредитної політики відіграють також не
останню роль: вони доповнюють дію основних інстру-
ментів. Актуальність теми дослідження грунтується не
необхідності пошуку пріоритетних інструментів моне-
тарного регулювання. Аналіз досвіду застосування На-
ціональним банком України тих чи інших інструментів
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The research of this article is the toolkit, on which's basis monetary policy is formed. Which, in turn, determines
the list of methods and tools used for regulation of the financial and credit system of the country. The research focuses
on the need to find the priority instruments of monetary regulation. The essence of Keynesian and monetarist concepts
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дає змогу визначити рівень ефективності грошово-кре-
дитної політики та запропонувати можливі шляхи його
підвищення.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідженню сучасної грошово-кредитної політи-

ки України та основних засад її формування присвяче-
на значна кількість наукових праць, зокрема В.І. Мі-
щенка, А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної, Д.Г. Осипчука,
І.В. Пасічника, В.С. Стельмаха, О.В. Філатової, Ю.С. Се-
менової та інших. Незважаючи на значні здобутки
вітчизняних вчених, існує необхідність подальшого ана-
лізу ефективності грошово-кредитної політики, особ-
ливо в умовах фінансової нестабільності, задля пошуку
шляхів подолання недоліків монетарного регулювання
та підвищення його результативності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна економічна література містить чимало кон-

цепцій грошово-кредитного регулювання, однак найсуттє-
вішими серед них є кейнсіанська та монетаристська.

Головну роль у кейнсіанській теорії відіграє інвести-
ційний попит. Зміна рівня інвестицій внаслідок мультипліка-
ційного ефекту спричиняє значні коливання рівнів вироб-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201848

ництва і зайнятості. З іншого боку, відсоткова ставка має
значний вплив на обсяг інвестицій, так як вона, по суті, є
витратами на отримання кредиту для фінансування інвес-
тицій. Тому підняття відсоткової ставки зменшує обсяг ВВП
та обсяг інвестицій.

Згідно з кейнсіанською теорією визначають наступну
залежність: збільшення маси грошей провокує зниження
відсоткової ставки, що, в свою чергу, зумовлює інвестицій-
ний ріст, зростання зайнятості та виробництва. Таким чи-
ном, відсоткова ставка впливає на економіку в цілому.
Аналіз грошового ринку, на якому рівень відсоткової став-
ки визначається впливом попиту та пропозиції, є одним з
ключових елементів кейнсіанського вчення.

Отже, держава, дотримуючись методів монетарної по-
літики, впливає на рівень відсоткової ставки, що, в свою чер-
гу, визначає рівень інвестицій, гарантуючи максимальне ви-
користання виробничих ресурсів.

Проте, порівнюючи ефективність грошових й бюджет-
но-фіскальних методів, Дж.М. Кейнс та його наступники
надавали перевагу останнім. Вчені аргументували це тим, що:

— економіка може потрапити у "пастку ліквідності", в
якій зростання грошової пропозиції не матиме впливу на
зміну доходу країни. Така ситуація грунтується на тому,
що відсоткова ставка, досягнувши найнижчого значення,
далі не буде знижуватись, а можливе лише її зростання. У
такому випадку власники грошей не зацікавлені їх інвесту-
вати. У випадку незмінної відсоткової ставки інвестиції та
рівень виробництва залишаються незмінними. Механізми
ринкового регулювання не забезпечують вихід із цієї ситу-
ації, тому необхідний вплив із-за меж ринкової системи, а
саме — шляхом застосування методів бюджетно-фіскаль-
ної політики;

— неможливо досягнути рівномірної швидкості обігу
грошей, в силу її змінюваності та непередбачуваності. Та-
ким чином, гроші не характеризують динаміку визначення
обсягу виробництва, зайнятості та цін;

— ціни у ринковій економіці негнучкі.
Згідно з постулатами й наслідками впливу монетарної

й бюджетно-фіскальної політики на економіку, Дж.М.
Кейнс дійшов висновку, що при депресії грошово-кредитні
методи мало результативні. Тоді як оподаткування та дер-
жавні витрати є ефективнішими факторами регулювання
економіки. Це й стало підставою послідовникам Кейнса вва-
жати, що "гроші не мають значення".

Післявоєнний період, фактично до закінчення 60-х та
початку 70-х років, був найсприятливішим для соціально-
економічного прогресу найрозвиненіших економік. На-
ступні кризові явища в економічному розвитку виявили не-
доліки теорії Кейнса. Їх проявами стали високі темпи
інфляції та високий рівень безробіття, переоцінене значен-
ня державних інвестицій та бюджетних методів регулюван-
ня ринкової кон'юнктури, неефективне дефіцитне фінан-
сування.

Прогалини в кейнсіанській політиці активували моне-
таристські теорії грошей так як вони абсолютно протилежні
до кейнсіанських. Монетаристи вважають, що ринкова еко-
номіка є досить стійкою й ринковий механізм сприяє само-
стійному відновленню рівноваги економіки. Так, монетари-
сти не підтримують державне регулювання, а віддають пе-
ревагу принципам вільної конкуренції. Основний чинник
розвитку виробництва, з їхньої точки зору, належить гро-
шам. Засновником монетаристської теорії є М. Фрідмен,
який вважав, що швидкість обігу грошей є змінною, але пе-
редбачуваною величиною. На швидкість обігу грошей має
вплив очікуване значення інфляції й ставка відсотка. До того
ж існує залежність між швидкістю росту маси грошей, ре-
альним та номінальним ВВП, що забезпечує через зміну
темпів зростання обсягу грошей вплив на обсяг виробницт-
ва.

Монетаристи не підтримують активну грошову полі-
тику, спрямовану одразу на стабілізацію пропозиції гро-
шей й ставки процента. Основним засобом регулювання має
бути не відсоткова ставка, а швидкість збільшення грошо-
вої пропозиції. Зважаючи на це, Центральний банк має про-

водити завжди прогнозовану політику й гарантувати стійке
та поступове збільшення маси грошей. Швидкість збільшен-
ня маси грошей має дорівнювати середній швидкості зрос-
тання ВВП плюс ще один відсоток додатково, що пов'язане
з уповільненням обігу грошей.

Види грошової політики можна класифікувати за ба-
гатьма критеріями. Найпоширенішою є класифікація за
спрямованістю та мірою впливу регулятивних заходів на
пропозицію грошей. Відповідно до неї розрізняють два типи
політики: політику грошово-кредитної експансії та політи-
ку рестрикції, котрі є протилежними за напрямком дії вар-
іантами з усіх можливих механізмів регулювання пропозиції
грошей. Проте між ними є й проміжні варіанти таких ме-
ханізмів — політика рефляції та політика дезінфляції.

Експансійна політика грунтується на довільному,
стрімкому збільшенні пропозиції грошей, через що гроші
швидко "дешевіють", а інфляція зростає. Таким чином, таку
політику називають ще політикою інфляції, чи "дешевих
грошей". В процесі розвитку експансійної політики послаб-
люється контроль й обмеження на емісійну діяльність та
операції з рефінансування НБУ, на кредитну діяльність ко-
мерційних банків (скорочення норми обов'язкових резервів,
облікова ставка, ставки рефінансування, ставки на ринку
міжбанківського кредиту).

У більшості ціллю переходу до експансійної політики
проголошується стимулювання ділової активності, еконо-
мічного зростання та усунення безробіття, тобто ті стра-
тегічні цілі, котрі знаходяться тільки в реальному секторі
економіки та не включають регулювання рівня цін. У ко-
роткому проміжку часу таких цілей можна досягти за до-
помогою активного збільшення платоспроможного попи-
ту і зменшення процента за кредит. Такі заходи провоку-
ють приплив кредитних вкладень у реальний сектор, наро-
щення інвестицій й обсягів виробництва, кількості робочих
місць і зайнятості. Водночас збільшуються дохід та заощад-
ження населення, інвестиції, включаючи резерви банків та
розвивається кредитування споживчих потреб населення.
Відповідно до цього, стрімко зростає попит на споживчому
ринку, що призупиняє зростання виробництва товарів і по-
слуг для населення [1].

Але тривале ведення цієї політики спричиняє безконт-
рольне нарощування грошової пропозиції й значної
інфляції, котра несе за собою важкі невтішні наслідки для
економіки. Припинити інфляційне прогресування та попе-
редити або нівелювати її негативні наслідки часто буває важ-
ко та вимагає чималих затрат. Таким чином, уряди за спри-
ятливого функціонування країни намагаються уникати ек-
спансійної політики.

Доцільнішою та більш дієвою є політика рефляції, кот-
ру ще називають політикою "м'якої" інфляції". За цієї пол-
ітики пропозиція грошей збільшується малими темпами,
контрольовано. Рефляція здебільшого проводиться після
дефляції (рестрикції), в її основі стоїть помірний ріст цін
до значення якому вони дорівнювали до початку дефляції.
Поступово відновлюються також обсяги грошей в обороті
та рівень процента (скорочується до попереднього рівня).
За допомогою такої політики інфляція має низький рівень,
стає регульованим стимулятором економічного зростання
без значного негативного впливу на стабільність грошей.
Тут важливим є не переходити межі, за якою інфляція на-
бере форсованої динаміки, яка підірве вартість грошей.

Політика рестрикції (обмеження) базується на стрімко-
му скороченні пропозиції грошей та скорочення їх маси в
обороті. Це досягається за допомогою обмежень монетар-
ної емісії, зменшенням обсягів рефінансування НБУ комер-
ційних банків, скороченням обсягів кредитування суб'єктів
господарювання та населення. Використовується в
більшості країн при високій інфляції для гальмування по-
дальшого розкручування інфляційної спіралі. За таких умов
грошово-кредитна рестрикція сприяє посиленню фіскаль-
но-бюджетних важелів регулювання кон'юнктури ринку:
зростанням податків, зменшенням податкових пільг, вит-
рат бюджету та бюджетного дефіциту. Зважаючи на це,
рестрикційна політика має протилежний вплив на еконо-
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міку щодо політики інфляції та її ще називають політикою
дефляції чи "дорогих грошей".

Ціллю дезінфляційної політики є стримування поши-
рення інфляції. Вона найефективніша у згладжуванні цик-
лічних коливань ділової активності, бо попереджає або галь-
мує інфляцію у випадку піднесення економіки, зумовлено-
го "перегрівом" економіки.

Однак разом з уповільненням інфляційного тиску рес-
трикція послаблює ділову активність, скорочує зайнятість,
уповільнює швидкість росту економіки або навіть зменшує
обсяги виробництва. Тому за цієї політики обмежуються
можливості підприємств на отримання банківських кре-
дитів, зростають власні інвестиційні ресурси, що веде до
зменшення інвестицій, спаду виробництва та безробіття.
Такі процеси підсилюються зменшенням попиту населення
на товари і послуги у зв'язку зі скороченням доходів та за-
ощаджень і зменшенням споживчого кредитування. Отож
не менш важливим є вчасно "відпустити" стримуючі чи об-
межувальні грошові чинники, щоб не допустити значних не-
гативних наслідків в економіці [2].

Важливо розуміти, що це "відпускання" не має бути рап-
товим та непродуманим, щоб не привести економіку до чер-
гової інфляції. Для виведення економіки з рестрикційного
шоку застосовується ще один тип грошової політики —
політика дезінфляції. Вона є "м'якою" рестрикцією, через
що скорочення ділової активності відбувається повільно та
не провокує значних економічних спадів. За цієї політики
економічне стримування має обмежуватися тільки низьки-
ми темпами зростання виробництва.

Дезінфляція може проводитися після рестрикції,
"підчищуючи" її наслідки в економіці. Ці зміни грошово-
кредитної політики є неминучими через циклічність коли-
вань ділової активності, незважаючи на те, що дезінфляція
є досить "незручним" для економіки методом монетарного
забезпечення. Вона багато в чому схожа на відоме керуван-
ня за принципом "стій-іди". Найоптимальніше зменшити
наслідки цього регулювання можна за допомогою виклю-
чення з грошово-кредитної практики експансійний і рест-
рикційний типи монетарної політики, а застосовувати тільки
— рефляційну і дезінфляційну [3].

Порівняння розглянутих типів грошово-кредитної пол-
ітики можна побачити на рисунку 1 (цифрові дані умовні).

У період грошової експансії інфляція має тривале та
швидке зростання, що супроводжується менш динамічним
й коротшим, проте теж швидким, зростанням показника
ВВП. Різницю у часі можна пояснити тим, що вже на кінцевій
ділянці експансійної політики, коли інфляція була більшою
за 150 %, її згубні наслідки спрямовували показник ВВП
донизу ще до початку політики рестрикції.

На етапі  монетарної рестрикції  показник
інфляції швидко знизився, що супроводжувалось

менш швидким, проте тривалішим паді-
нням ВВП.

На етапі рефляції значення інфляції не-
значно піднялось, що супроводжувалось
мізерним зростанням показника ВВП.

На етапі дезінфляції інфляція знову по-
чала спадати, однак досить повільно тоді,
коли значення ВВП продовжувало збільшу-
ватись. Так продовжувалось економічне зро-
стання, хоча й дещо повільніше, ніж на етапі
експансії.

Як результат, показники економічного
розвитку майже досягли рівня, який був під
час високої інфляції, але рівень цін та
стабільність грошей стали вагомо кращими,
ніж за політики експансії. Тому будемо вва-
жати, що лише за рефляційної та дезінфля-
ційної політики грошово-кредитне регулю-
вання може бути ефективним.

Сучасні економісти виділяють такі ос-
новні типи режимів грошово-кредитної полі-
тики:

— таргетування обмінного курсу;
— таргетування грошових агрегатів (монетарне);
— таргетування інфляції;
— грошово-кредитна політика без помітного номіналь-

ного якоря.
Перший показник має на меті зростання стабільності

обмінного курсу по відношенню до певної резервної валю-
ти чи кошика валют. Стабільність обмінного курсу подає
так званий сигнальний ефект суспільству і передбачає
стабільні внутрішні ціни. Однак можна поставити під сумнів
зв'язок між стабільністю обмінного курсу і внутрішніх цін,
так як можлива ситуація, коли валютні інтервенції виявлять-
ся інфляційними. Не зважаючи на це, в довгостроковому
вимірі такий зв'язок все ж таки існує. Прослідкувати це
можна у так званому дисциплінарному ефекті фіксації об-
мінного курсу. Якщо в певній країні рівень інфляції вищий,
ніж у країні, до валюти якої зроблено прив'язку, тоді по-
пит на внутрішні товари зменшується, а на імпорт навпаки
— зростає. Це призводить до рецесії та зниження рівня цін
(або темпу інфляції). Як результат, країна змушена прий-
няти такий же темп інфляції, як і в країні, до валюти якої
здійснено прив'язку. Для успішного функціонування тар-
гетування обмінного курсу необхідні сувора фіскальна дис-
ципліна, достатній обсяг валютних резервів та незалежність
грошової політики [4].

Не менш важливим є підтримання стабільного валют-
ного курсу та забезпечення можливості економічних агентів
оцінити спроможність влади у сфері грошово-кредитної
політики дотримуватися відповідних зобов'язань, застосо-
вуючи інформацію про імпорт та експорт, валютні резерви
НБУ й структуру зовнішнього державного боргу.

Недоліки режиму таргетування обмінного курсу:
— зменшення можливостей влади контролювати внут-

рішню грошову політику;
— зростання активності валютних спекулянтів на на-

ціональному ринку.
Режим монетарного таргетування грунтується на тому,

що регулятор, зважаючи на цільове значення інфляції, оц-
інку ймовірного збільшення виробництва і темпи обігу гро-
шей, встановлює темп зростання грошових агрегатів після
чого оголошує його населенню. Щодо переваг монетарно-
го таргетування, то ними є:

— тісний зв'язок з інструментами грошової політики
— контроль з боку Нацбанку;

— "суверенність" — Нацбанк обирає цільове значення
інфляції й регулює політику згідно з внутрішніми змінами
обсягів виробництва;

— монетарні агрегати можна швидко виміряти, відпов-
ідно звіти про їх виконання надходять до населення досить
швидко — за кілька тижнів. Це збільшує відповідальність
Нацбанку, контроль з боку населення й стає сигналом щодо
дотримання цільових показників інфляції [5].
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Рис. 1. Порівняння ефективності різних типів монетарної політики
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Після колапсу Бреттон-Вудської валютної системи на
початку 80-х років в індустріальних країнах монетарне тар-
гетування набуло великої популярності. Воно стало новим
етапом у комунікації центральних банків та суспільства.

За режиму таргетування обмінного курсу номінальним
якорем для суспільних очікувань був актив, екзогенний
відносно суспільства й органів влади. Тоді як за монетар-
ного таргетування цим якорем став приріст грошової маси
(ендогенний показник) залежний від грошово-кредитної
політики влади. Ефективність цього режиму залежить від
стабільності зв'язку монетарних агрегатів із цільовими
змінними (номінальним доходом та інфляцією).

Таргетування інфляції передбачає публічне оголошен-
ня планових рівнів інфляції, закріплення законодавством
пріоритетності цих цілей для НБУ і встановлення відпові-
дальності за їх виконання. Якщо прогноз інфляції
відрізняється від планових рівнів інфляції при таргетуванні,
регулятор повинен застосувати відповідні інструменти для
вирівнювання ситуації.

Отож, проміжним орієнтиром грошової політики є про-
гноз інфляції, завдяки чому її таргетування вважають дов-
гостроковою стратегією грошової політики: інструменти
грошово-кредитної політики (зміна відсоткових ставок)
використовуються не у відповідь на актуальний показник
інфляції, а на її показник через 12—18 місяців.

Таргетування інфляції має наступні переваги:
— забезпечення чіткої та зрозумілої цілі для всього сус-

пільства, який можуть використовувати всі економічні аген-
ти під час укладення контрактів;

— збільшення прозорості монетарної політики, полег-
шення контролю над нею з боку населення, що зумовлює
посилення відповідальності монетарної влади;

— врахування часових лагів грошової політики;
— збереження в умовах нестабільності функції попиту

на гроші стабільнішого взаємозв'язку між інфляцією і ко-
роткостроковими процентними ставками порівняно із взає-
мозв'язком між грошовими агрегатами й короткостроко-
вими процентними ставками;

— посилення довіри до грошово-кредитної політики
влади порівняно зі стратегією монетарного таргетування,
у випадку застосування якого трапляються часті зміни гро-
шової маси;

— гнучкість реагування на шоки пропозиції.
Монетарний режим таргетування інфляції реалізуєть-

ся за допомогою різних монетарних важелів. Таким чином,
суб'єктами таргетування бувають:

— центральний банк (у Мексиці, Колумбії, Перу,
Швеції, Польщі, Швейцарії);

— уряд (Норвегія — приймається інструкція з монетар-
ної політики; Ізраїль — уряд видає спеціальну директиву;
Великобританія — робиться послання міністра фінансів
Комітету монетарної політики Банку Англії; ПАР — виго-
лошується бюджетна промова міністра фінансів);

— уряд спільно з центральним банком (Канада, Авст-
ралія — узгоджується спільна заява; Нова Зеландія — ук-
ладається угода між міністром фінансів і керуючим цент-
ральним банком);

— центральний банк після погодження з урядом (Че-
хія, Південна Корея, Таїланд, Угорщина);

— монетарно-фінансовий орган (Бразилія).
Перелік документів, в яких може відображатися тар-

гет:
— монетарна стратегія центрального банку (Польща,

Чехія);
— спільна заява уряду і центрального банку (Канада,

Австралія);
— звіт про інфляцію (Мексика);
— прес-реліз центрального банку (Чилі, Швеція, Ко-

рея, Таїланд);
— директива уряду, послання міністра фінансів чи бюд-

жетна промова (Ізраїль, Великобританія, ПАР, Норвегія).
Показники ефективності режиму прямого інфля-

ційного таргетування доводять його результативність у
подоланні інфляції в країнах з перехідною економікою та

країнах, що розвиваються — утримування низької інфляції
в індустріальних країнах. Оцінки впливу такого режиму на
реальні показники є досить суперечливими, натомість най-
важливішим позитивним результатом вважають доброзич-
ливий вплив на інфляційні очікування [6].

Монетарна політика без очевидного номінального яко-
ря передбачає відмову влади у сфері грошово-кредитної
політики від прийняття будь-яких зобов'язань із досягнен-
ня конкретних значень номінальних показників: обмінного
курсу, показника інфляції, темпів зростання грошових аг-
регатів.

Щодо недоліків даного режиму, то до них відносять:
— непрозорість дій влади щодо грошової політики;
— грошова політика має все більшу залежність від про-

фесіоналізму та політичних поглядів осіб, які очолюють
Національний банк.

Дослідивши практику ведення різних режимів грошо-
во-кредитної політики в перехідних економіках було вста-
новлено, що на перших стадіях переходу переважає пол-
ітика таргетування обмінного курсу. Цим країнам потрібно
поетапно переходити на плаваючий курс та встановлювати
валютні коридори чи системи змінного фіксованого курсу.
Що стосується країн з розвиненою ринковою, то дослід-
ження довели результативність інфляційного таргетуван-
ня, як такого, що забезпечує зрозумілість цілей для всього
суспільства, прозорість монетарної політики, посилення
довіри до грошово-кредитної політики влади.
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ВСТУП
Забезпечення стабільного позитивного розвитку

промислових підприємств є одним із головних чинників
підвищення ефективності як регіональної економіки так
і національної. У процесі функціонування суб'єкти гос-
подарювання постійно мають пристосовуватися до змін
зовнішнього середовища, приймати ефективні та своє-
часні управлінські рішення. Успішність даних рішень у
першу чергу залежить від врахування тенденцій розвит-
ку як самого підприємства так і промисловості у ціло-
му. Детальний аналіз витрат та доходів надає мож-
ливість розробляти стратегічні заходи щодо функціо-
нування підприємства та підвищення його конкурентоз-
датності. Тому, на думку автора, одним із першочерго-
вих завдань керівництва підприємств є розробка науко-
во обгрунтованих прогнозів із використанням сучасно-
го математичного апарату.

УДК 336.67
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА
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PROGNOSTICATION OF INCOME AND EXPENSES OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON
THE BASIS OF THE HOLT-WINTERS METHOD

У статті розглянуто та проаналізовано динаміку доходів та витрат вітчизняного машинобудівного
підприємства АТ "Мотор Січ". Також на основі статистичних (щоквартальних) даних за останні вісім років
розроблено короткостроковий прогноз рівня доходу та витрат за допомогою адаптивної моделі Хольта —
Уінтерса, що дає досить точний результат на короткостроковий період при прогнозуванні тренд-сезон-
них процесів. Побудовано дві прогнозні мультиплікативні моделі Хольта — Уінтерса за доходами та вит-
ратами АО "Мотор Січ" на початок (перший квартал) 2018 року. За результатами розрахунків прогно-
зується зростання доходів на 41,3% та зростання витрат на 2,8% відносно четвертого кварталу 2017 року.
Отриманий прогноз зменшує невизначеність та відповідний ризик при прийнятті управлінських рішень
щодо стратегії функціонування підприємства.

The article analyzes and analyzes the dynamics of incomes and expenses of the domestic machine-building
enterprise of Motor Sich JSC. Also, on the basis of statistical (quarterly) data over the past eight years, a short-
term income and expenditure forecast has been developed using the adaptive Holt-Winters model, which gives
a fairly accurate result for the short-term period in forecasting trend-seasonal processes. Two forecast
multiplicative Holt — Winters models have been constructed for incomes and expenses of Motor Sich JSC at the
beginning (first quarter) of 2018. According to the results of calculations, revenue growth is expected to increase
by 41.3% and growth of expenses by 2.8% relative to the fourth quarter of 2017. The obtained forecast reduces
uncertainty and corresponding risk when making managerial decisions about the strategy of operation of the
enterprise.

Ключові слова: прогнозування, доходи, витрати, машинобудівне підприємство, динаміка, оцінки, аналіз.
Key words: forecasting, incomes, expenses, machine building enterprise, dynamics, estimations, analysis.

На сьогоднішній день існує багато різноманітних
підходів та методів прогнозування. Вибір оптимально-
го методу є дуже важливою та відповідальною задачею.
У першу чергу вибір методу прогнозування залежить від
конкретної ситуації та сфери діяльності об'єкту дослі-
дження. Відповідно до [1] найбільш поширеними на сьо-
годнішній день є формалізовані методи прогнозування
такі як: методи прогнозної екстраполяції та методи мо-
делювання (імітаційний, матричний, структурний та
інші).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням прогнозування різноманітних соціально-

економічних процесів присвячено багато праць як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Аналіз існуючих
методів прогнозування та особливості їх застосування
в умовах ринкової економіки розглядали такі вчені, як
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Кравченко Т.В. [2], Черник Н.Б. [3], Ва-
жинський Ф.А. та Коломієць І.Ф. [4].
Вони зазначили, що економічні прогнози
полягають у тому щоб виявити та дослі-
дити принципи, структуру, взаємозв'яз-
ки та механізми функціонування соціаль-
но-економічних процесів.

Питаннями фінансового прогнозу-
вання в українських реаліях займалися
Гайбура Ю.А. та Загнітко Л.А. У своїй
праці [5] вони розробили перспективний
прогноз фінансових показників та запро-
понували механізм використання цих ре-
зультатів у стратегічному управлінні
підприємством. Але незважаючи на ве-
лику кількість наукових публікацій за
цією тематикою, проблема аналізу та
прогнозування результатів фінансової
діяльності промислових підприємств, на
даний час, залишається актуальною.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз динаміки та короткос-

трокове прогнозування доходів і витрат машинобудів-
ного підприємства за допомогою адаптивної моделі
Хольта — Уінтерса.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Успішне функціонування господарюючих суб'єктів
у сучасних економічних реаліях у першу чергу залежить
від ефективності управління. Управління результатами
фінансової діяльності (доходами та витратами) є однією
із основних задач, що вирішується у процесі діяльності
підприємства. Процес прийняття обгрунтованих управ-
лінських рішень значно полегшує наявність якісно про-
веденого аналізу попередніх результатів діяльності та
на його основі розробка прогнозних значень на наступ-
ний період. За результатами якісного прогнозування
підприємство має змогу встановлювати планові показ-
ники на короткострокову або середньострокову перс-
пективу. Точність отриманих прогнозних даних значною
мірою залежить від того, наскільки якісно було обрано
метод прогнозування. Тобто настільки він адекватний
реальним даним та яка якість (правдивість) отриманого
прогнозу. На сьогоднішній день існує множина методів
прогнозування, які засновані на використанні економі-
ко-математичних методів. Вибір адекватного методу
прогнозування залежить від наявної статистичної
інформації та від задач прогнозування.

Вихідною інформацією для побудови будь-якого
прогнозу є часові ряди, що характеризують економічні

показники діяльності суб'єкту господарювання. У цій
роботі автор розглядає як об'єкт дослідження машино-
будівне підприємство АТ "Мотор Січ". Проведемо
аналіз результатів його фінансової діяльності, а саме
проаналізуємо рівень його доходів та витрат. Дані еко-
номічні показники дозволять дослідити особливості
розвитку функціонування підприємства. Використову-
ючи офіційні статистичні дані АО "Мотор Січ" [6; 7] на
рисунку 1 наведемо динаміку доходів, а на рис. 2 — ди-
наміку витрат за останні вісім років з 2010—2017 рр.

З рисунка 1 видно, що динаміка доходу носить ко-
ливальний характер, максимальний дохід підприємство
мало у другому кварталі 2015 року. У цілому за останній
2017 рік дохід зріс порівняно з 2016 роком на 11%. Дос-
лідивши щоквартальну динаміку доходу можна зроби-
ти висновок, що у першому кварталі 2017 року дохід зріс
відносно аналогічного періоду 2016 року на 63,4%, у
другому кварталі — на 14,4%. А у третьому та четверто-
му кварталі відбулось зниження рівня доходу на 7,5%
та 13,8% відповідно. Зменшення доходу в останніх двох
періодах (кварталах) пояснюється частковою втратою
основних іноземних партнерів-замовників. Загалом за
досліджуваний період (у 2017 році порівняно з 2010 ро-
ком) дохід підприємства виріс у 1,3 рази. Таке зростан-
ня доходів пояснюється у першу чергу високими темпа-
ми інфляції за останні роки, що спостерігається у вітчиз-
няній економіці.

Відповідно до рисунка 2, максимальний обсяг вит-
рат спостерігається у четвертому кварталі 2012 рр.
(2 421 976 тис. грн) та 2014 (2 576 695 тис. грн) роках. У
цілому в 2017 році витрати підприємства зросли на
495688 тис. грн або 8,2% порівняно з 2016 роком. Зага-
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Рис. 1. Динаміка доходів АО "Мотор Січ"
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Рис. 2. Динаміка витрат пов'язаних з реалізацією продукції
АО "Мотор Січ"
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лом у четвертому кварталі 2017 року відносно першого
кварталу 2010 року витрати зросли на 46,4%. Збільшен-
ня витрат підприємства в першу чергу пов'язане з не-
стабільною економічною ситуацією в країні та по-
стійним зростанням курсу валют.

Якщо проаналізувати структуру витрат АО "Мотор Січ"
(рис. 3) то можна побачити, більше половини (65% — 80%)
становлять витрати на виготовлення продукції, тобто її со-
бівартість. А у зв'язку із постійним зростанням цін на сиро-
вину, матеріали та енергоносії зростають і витрати даної
категорії. Витрати на збут продукції займають найменшу
частку у загальній сукупності (від 8% — 14%) витрат.

Проаналізувавши доходи та витрати АТ
"Мотор Січ" побудуємо прогноз на наступний
період (квартал). Короткострокове прогнозу-
вання фінансових результатів діяльності
підприємств є актуальним при прийнятті стра-
тегічних рішень в процесі управління ним. Ча-
сові ряди, які відображають фінансові резуль-
тати діяльності підприємств характеризуються
періодичними сезонними коливаннями. А з ри-
сунків 1 та 2 видно, що досліджувані часові ряди
мають тренд та сезону компоненту. Під час про-
гнозування таких часових рядів використовують
моделі з адитивними або мультиплікативними
коефіцієнтами сезонності. На практиці, для ко-
роткострокового прогнозування тренд-сезон-
них процесів, частіше за все використовується
адаптивна мультиплікативна модель Хольта —
Уінтерса. Адже така модель надає досить точ-
ний результат за рахунок оптимізації пара-
метрів моделі з використанням комп'ютерних
систем.

Відповідно до [8—10] модель Хольта — Уін-
терса має наступний вигляд:

 

pstttt STpLY +−+ ⋅⋅+= )(ˆ
1 (1),

де L
t
 — експоненційно згладжена величина за

поточний період; р — порядковий номер періо-
ду, на який будується прогноз; T

t
 — значення

тренду за поточний період; S
t-s+p

 — коефіцієнт се-
зонності за такий самий період в останньому се-
зоні.

Для експоненційного згладжування ряду ско-
ристаємося такою формулою:
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Тренд визначимо так:
 

11 )1()( −− ⋅−+−⋅= tttt TbLLbT .
Сезонність оцінимо за допомогою формули:
 

st
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t
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qS −⋅−+⋅= )1( ,

де k, b, q — коефіцієнти згладжування ряду, тренду
та сезонності відповідно (0 ≤ k, b, q ≤ 1).
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Рис. 3. Структура витрат АТ "Мотор Січ"

Рис. 4. Знаходження коефіцієнтів згладжування
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Визначення коефіцієнтів
згладжування є одним із основ-
них завдань при побудові моделі
Хольта — Уінтерса. Для вирішен-
ня даного завдання автор скори-
стався засобами MS Excel, а саме
вбудованим інструментом "По-
шук рішень" (рис. 4). Метою опти-
мізації є мінімізація середніх
відхилень реальних даних від
прогнозних.

У результаті  проведених
розрахунків отримали наступні
коефіцієнти згладжування ряду
— k = 0,3253;  тренду — b =
0,0068; сезонності — q = 0,001.
Результати прогнозування до-
ходу підприємства за моделлю
Хольта — Уінтерса (1) подано на
рисунку 5.

За отриманими результатами
прогнозується зростання доходу
АО "Мотор Січ" у першому квар-
талі 2018 року на 41,3% відносно
четвертого кварталу 2017 року. А
порівняно з першим кварталом
2017 року дохід зменшення на
25,3%. Отриманий прогноз є дос-
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Рис. 5. Реальні та прогнозні дані доходу
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Рис. 7. Порівняння реальних та прогнозних даних витрат

Рис. 6. Знаходження коефіцієнтів згладжування
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товірним, оскільки середня помилка прогнозу ставить
лише 0,06%, тобто точність прогнозування становить
94%.

Далі побудуємо модель Хольта — Уінтерса для про-
гнозування витрат підприємства, пов'язаних із виготов-
ленням та реалізацією продукції. Дослідження динамі-
ки витрат дозволить скоротити витрати на собівартість
та збут продукції, а також на супутні їм адміністративні
витрати. Мінімізуючи середні відхилення (рис. 6) було
знайдено коефіцієнти згладжування ряду, тренду, та се-
зонності, які ставлять відповідно: k = 0,2880; b = 0,0120;
q = 0,001.

У результаті проведених розрахунків було отрима-
но прогноз на наступний період, візуалізація результатів
прогнозування витрат подано на рисунку 7, де наведе-
но фактичний часовий ряд витрат та експоненційно
згладжений ряд за моделлю Хольта — Уінтерса.

Виходячи з отриманих результатів, можемо зроби-
ти висновок, що витрати АО "Мотор Січ" у першому
кварталі 2018 року зростуть на 2,8% відносно поперед-
нього періоду. А порівняно з аналогічним періодом по-
переднього року, тобто з четвертим кварталом 2017
року, прогнозується зменшення витрат на 13,2%. Отри-
маний прогноз є достовірним, оскільки середня помил-
ка прогнозу ставить 0,08%, звідси точність прогнозуван-
ня становить 92%. З рисунка 7 видно, що прогнозні дані
майже співпадають з реальними, вони точно повторю-
ють тенденцію зростання витрат.

ВИСНОВКИ
Розробка обгрунтованих прогнозів щодо фінансо-

вих результатів діяльності будь-якого промислового
підприємства є запорукою їх успішного функціонуван-
ня. А в умовах нестабільної економічної та політичної
ситуації значення якісно розроблених прогнозів зрос-
тає, що і привертає увагу вчених до даної проблеми.
Варто зазначити, що у практичній діяльності перед спе-
ціалістом часто стоїть задача прогнозування фінансо-
вих результатів на короткострокову перспективу. А од-
ним із поширених, на практиці, методів прогнозування
є модель Хольта — Уінтерса. Вона надає досить точний
результат на короткостроковий період при прогнозу-
ванні тренд-сезонних процесів.

У роботі побудовано дві прогнозні мультипліка-
тивні моделі Хольта — Уінтерса за доходами та витра-
тами АО "Мотор Січ" на початок (перший квартал) 2018
року. За результатами розрахунків прогнозується зро-
стання доходів на 41,3% та зростання витрат на 2,8%
відносно четвертого кварталу 2017 року. Отриманий
прогноз зменшує невизначеність та відповідний ризик
при прийнятті управлінських рішеннях щодо стратегії
функціонування підприємства. Для більш детального
аналізу результатів прогнозування варто дослідити
фактори, що здійснюють вплив на дохід та витрати
підприємства. А потім на основі такого аналізу вияви-
ти за рахунок чого відбувається зростання досліджу-
ваних показників. Це завдання ми вирішимо у подаль-
ших дослідженнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток туристичного бізнесу на-

прикінці ХХ-го століття безперечно пов'язаний з дво-
ма важливими факторами: розвитком цивільної аві-
ації та появою глобальних дистрибутивних систем.
Поступове зростання ринку пасажирських переве-
зень, поява нових наземних і повітряних транспорт-
них засобів, збільшення кількості міжнародних тури-
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У статті визначено передумови створення та особливості роботи глобальних дистрибутивних систем,
виявлено можливості та перспективи їх подальшого розвитку. Глобальна дистрибутивна система розг-
лядається як міжнародна комп'ютерна мережа бронювання, яка створена для використання туристич-
ними підприємствами, інтернет-порталами, що здійснюють бронювання у режимі реального часу, а та-
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квитків авіакомпаній, готельних номерів, оренди автомобілів та забезпечення постачання інших послуг.
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стичних подорожей обумовили необхідність створен-
ня глобальних дистрибутивних систем, які зараз ши-
роко використовуються в процесі отримання та збе-
рігання інформації, проведення у режимі реального
часу операцій, пов'язаних з резервуванням авіак-
витків, бронюванням номерів у закладах розміщення,
прокатом автомобілів, купівлею інших товарів турис-
тичного призначення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження щодо визначення впливу гло-
бальних дистрибутивних систем на розвиток сучасного
туристичного бізнесу здійснювали такі вчені, як В. Бо-
чарніков, В. Гуляєв, В. Данильчук, М. Жукова, О. Іва-
нова, І. Калашников, В. Квартальнов, Р. Кожухівська,
С. Мельниченко, Ю. Миронов, М. Морозов, Н. Моро-
зова, Н. Плотнікова, А. Чудновський та ін. Враховуючи
швидкий розвиток глобальних дистрибутивних систем
та постійний прогрес цифрових комунікацій, невиз-
наченість ступеня впливу нових технологічних рішень
на ефективність провадження туристичної діяльності,
актуальним є здійснення постійних досліджень у цьому
напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення передумов створення та

особливостей роботи глобальних дистрибутивних сис-
тем, а також виявлення можливостей та перспектив їх
подальшого розвитку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сфера туризму вже багато десятиліть є специфі-
чним "випробувальним полігоном" для застосовуван-
ня нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Суб'єкти туристичного бізнесу є одними з перших, хто
почав використовувати прогресивні технології у про-
цесі власної економічної діяльності. В якості прикла-
ду можна навести факт розробки та застосування на
практиці комп'ютерних систем резервування
(Computer Reservation System — CRS), що дозволило
суттєво скоротити час обслуговування клієнтів, за-
безпечити резервування послуг у режимі реального
часу, зменшити собівартість послуг, оптимізувати
формування маршрутів для мандрівників тощо [2, c.
250].

Коли у 1960 році спеціалісти компанії IBM (один із
найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів
і програмного забезпечення) та авіакомпанії American
Airlines (один з найбільших авіаперевізників у світі за
розмірами пасажирського флоту, доходом, пасажиро-
потоком та кількістю обслуговуваних напрямків) роз-
робили першу комп'ютерну систему резервування Sabre,
призначену для бронювання авіаквитків, багато хто з
фахівців почав стверджувати про їх божевілля.
American Airlines витратила на створення цієї системи
150 млн дол. США. За такі гроші можна було придбати
на той час цілий повітряний флот з понад півтисячи
літаків.

Ідея створення першої комп'ютерної системи резер-
вування народилася у пасажирському літаку, під час ви-
падкової зустрічі генерального директора компанії
American Airlines та директора компанії IBM з прода-
жу. Їх продуктивна розмова на шляху з Лос-Анджеле-
са до Нью-Йорка згодом реалізувалася у спільне досл-
ідження двох потужних корпорацій щодо можливостей
створення у найближчому майбутньому автоматичної
системи резервування авіаквитків.

Обидві компанії вирішили скористатися результа-
тами науково-практичних розробок дослідників Масса-
чусетського технологічного інституту, яким вдалося
реалізувати комерційний проект системи безпеки по-
вітряного руху SAGE (Semi-Automatic Ground Environ-
ment). Цей проект забезпечив появу технологій опера-
тивної обробки інформації та відіграв важливу роль в
процесі розвитку комерційних обчислювальних систем.
Саме ці рішення згодом були покладені в основу систе-
ми Sabre.

На той час American Airlines вже мала у своєму
розпорядженні напівавтоматичну систему Reservisor,
однак агенти авіакомпанії, які резервували квитки, по-
винні були виконувати більшість операцій вручну,

оформляючи замовлення по телефону, відправляючи те-
леграфні повідомлення та витрачаючи багато часу на за-
повнення паперових документів. Менеджери авіаком-
панії сподівалися, що інвестиції у нові технології допо-
можуть зменшити кількість таких проблем без збільшен-
ня вартості операцій.

 Система Sabre об'єднала навколо себе ідеальне інте-
лектуальне співтовариство, члени якого прагнули ово-
лодіти новими інформаційними технологіями, реалізу-
вати свій діяльний потенціал та перетворитися з часом
на сучасних висококваліфікованих фахівців. У підсум-
ку, на початку 70-х років XX-го століття нова комп'ю-
терна система резервування стала повністю інтерактив-
ною, а ймовірність виникнення помилки під час резер-
вування квитків не перевищувала 1%.

Трохи пізніше у 1971 році на замовлення авіаком-
панії United Airline (перша авіакомпанія, яка почала про-
понувати пасажирам послуги харчування та запровади-
ла на своїх літаках посаду стюардеси) була створена
комп'ютерна система резервування Apollo, у 1972 році
в СРСР була створена перша черга комп'ютерної систе-
ми резервування Сирена-1, у 1976 році Videcom
International спільно з British Airways (найбільша авіа-
компанія Великобританії) розробили комп'ютерну сис-
тему резервування Travicom.

У 1982 році була запущена друга черга системи Си-
рена-2 для якої використовувалася спеціальна опера-
ційна система ТАІС (Транспортна авіаційна інформа-
ційна система) та СУБД власної розробки — САК (Сис-
тема автоматизованих картотек). У 1987 році, на проти-
вагу американським комп'ютерним системам резерву-
вання, а також з метою підвищення продажів власних
послуг, група європейських авіакомпаній (Air France,
Iberia, Lufthansa, SAS) інвестувала кошти у розробку
системи Amadeus. У тому ж році консорціум європейсь-
ких авіакомпаній (British Airways, KLM Royal Dutch
Airlines, Alitalia, Swissair, Austrian Airlines, Olympic,
Sabena, Air Portugal, Aer Lingus) розпочав створення
системи Galileo [1, c. 72].

Відзначимо, що спочатку нові технологічні рішен-
ня використовувалися лише у діяльності авіакомпаній,
тому почалася масова установка спеціальних термі-
налів у їх офісах та представництвах. Це дозволило
значно збільшити якість обслуговування, у першу чер-
гу за рахунок скорочення часу оформлення квитків. У
споживачів також з'явилася можливість отримувати
інформацію про розклад рейсів, наявність місць та ціни
на квитки. В результаті у світі було створено декілька
комп'ютерних систем резервування різних авіапереві-
зників. Це призвело до того, що в офісах найбільших
туристичних операторів з'явилися по два-три терміна-
ли комп'ютерних систем бронювання різних авіаком-
паній.

Нові системи дуже швидко адаптувалися та стали
розвиватися величезними темпами. Незабаром, авіа-
компанії істотно розширили спектр послуг комп'ютер-
них систем бронювання, додавши відповідно послуги з
резервування готельних номерів, замовлення квитків
на поїзд або паром, оренди автомобілів тощо. Розши-
рення сфери діяльності відбувалося в усіх ринкових
сегментах, що призвело до створення глобальних дис-
трибутивних систем (Global Distribution System —
GDS).

Глобальна дистрибутивна система — це міжнарод-
на комп'ютерна мережа бронювання, створена для ви-
користання туристичними підприємствами, інтернет-
порталами, що здійснюють бронювання у режимі реаль-
ного часу, а також великими транснаціональними кор-
пораціями в якості єдиної точки доступу з метою ре-
зервування квитків авіакомпаній, готельних номерів,
оренди автомобілів та забезпечення постачання інших
послуг.

Як альтернатива існуючим системам на початку
90-х років ХХ-го століття з'явилися інтернет-системи
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бронювання (Internet Distribution System — IDS), які
також відомі як альтернативні системи бронювання
(Alternative Distribution System — ADS). Якщо до основ-
них глобальних дистрибутивних систем мали доступ
тільки туристичні оператори, то альтернативні системи
бронювання могли також використовуватися і приват-
ними особами. Будь-який клієнт, застосовуючи портал
альтернативної системи бронювання, міг самостійно
вибрати, наприклад, авіарейс або готель, забронювати
свій запит і оплатити його у режимі реального часу, а
потім миттєво отримати підтвердження на власну елек-
тронну скриньку [3, c. 86].

Зараз, після різноманітних корпоративних об'єд-
нань та придбань сформувалися три потужні глобальні
дистрибутивні системи — Amadeus, Travelport (техно-
логічні платформи Apollo, Galileo і Worldspan) та Sabre.
В зв'язку з глобалізацією ринків, ці системи перетвори-
лися у міжнародні холдинги, що складаються з підпри-
ємств різних сфер бізнесу. Сьогодні провідні глобальні
дистрибутивні системи забезпечують у режимі реаль-
ного часу прямий доступ до баз даних практично усіх
підприємств, що спеціалізуються на продажу туристич-
них товарів і послуг.

Amadeus — це провідний оператор транзакцій для
індустрії туризму. Компанія пропонує різноманітні за-
соби обробки транзакцій, а також технологічні рішен-
ня для постачальників туристичних послуг, зокрема
для авіакомпаній з повним набором послуг та бюджет-
них перевізників, готелів, залізничних, круїзних та по-
ромних операторів, компаній з оренди автомобілів.
Amadeus є загальносвітовою мережею, що об'єднує по-
стачальників послуг з туристичними підприємствами за
допомогою високопродуктивної платформи для роз-
повсюдження різних продуктів. Компанія також про-
понує комплексний набір інформаційно-технологічних
рішень для автоматизації таких критично важливих
бізнес-процесів для постачальників послуг, як броню-
вання, управління виробничими ресурсами та опера-
ційна діяльність.

Amadeus провадить свою діяльність відповідно до
бізнес-моделі, заснованої на обробці транзакцій, що
дозволяє пропонувати інформаційно-технологічні
рішення практично для усіх суб'єктів індустрії туриз-
му. Таким чином, клієнти компанії мають можливість
трансформувати витрати на інформаційні технології
та розповсюдження туристичних продуктів з фіксо-
ваних у змінні (прямо залежать від кількості обслу-
гованих туристів). Інформаційно-технологічні
рішення Amadeus призначені для обслуговування
підприємств внутрішнього та міжнародного туриз-
му, вони включають такі функції, як планування мар-
шруту, пошук тарифів, бронювання, оформлення
квитків, а також автоматизовану реєстрацію паса-
жирів тощо.

Заснована компанія у 1987 році. Штаб-квартира
Amadeus знаходиться у Мадриді, Іспанія. Головний про-
цесинговий центр — у Ердінгу, Німеччина. Регіональні
офіси працюють у Майамі, Буенос-Айресі, Бангкоку
та Дубаї. Amadeus провадить свою діяльність у понад
195 країнах світу. В 2013 році компанія придбала New-
market International, провідного постачальника хмарних
послуг та інформаційно-технологічних рішень для
індустрії гостинності [11].

Travelport є одним з найбільших провайдерів послуг,
що спеціалізуються на електронному розповсюдженні
туристичних продуктів. Компанія об'єднує провідні гло-
бальні дистрибутивні системи Galileo, Apollo та
Worldspan. Travelport пропонує послуги з впроваджен-
ня комплексних програмних рішень для продажу авіак-
витків, навчання персоналу, технічної й технологічної
підтримки. Значних успіхів компанія досягла у сфері
розробки продуктів онлайн бронювання, які зараз по-
вністю відповідають всім вимогам суб'єктів туристично-
го ринку.

Заснована компанія у 1971 році. Штаб-квартира зна-
ходиться у Ленглі, Великобританія. Travelport представ-
лений на всіх континентах у понад 170 країнах світу. В
2014 році компанія придбала Hotelzon, провідного про-
вайдера технологій з продажу готельних послуг. Ця
інвестиція є складовою частиною поточної стратегії
Travelport, спрямованої на посилення своїх пропозицій
в індустрії гостинності [13].

Sabre є відомим постачальником новітніх технологій
та програмних продуктів для сфери туризму. Сотні
різних авіакомпаній, а також тисячі готелів використо-
вують програмне забезпечення, бази даних, мобільні
технології цієї компанії, що допомагає їм реалізувати
ключові функції бізнесу, такі як бронювання авіаквитків,
проживання у готелі, управління розвитком мережі,
розкладом польотів і ресурсами екіпажів. Sabre є також
провідним торговим майданчиком, що зв'язує напряму
постачальників туристичних послуг з кінцевими спожи-
вачами.

Заснована компанія у 1960 році. Головний офіс роз-
ташованій у Саутлейку, США. Sabre обслуговує своїх
клієнтів у понад 160 країнах світу. В 2015 році компанія
завершила операції з придбання Abacus International,
глобальної дистрибутивної системи, що спеціалізувала-
ся на туристичних ринках Азіатсько-Тихоокеанського
регіону. Крім того, Sabre успішно розширює бізнес у
постійно зростаючому сегменті мобільних технологій
[12].

Узагальнюючи досвід зарубіжних і вітчизняних
підприємств сфери туризму можна сформулювати такі
функції глобальних дистрибутивних систем:

— залучення основних постачальників туристичних
послуг до надійної та ефективної глобальної мережі
збуту;

— привернення уваги туристичних підприємств до
сучасних інструментів менеджменту та маркетингу, які
забезпечують їм постійну конкурентоздатність та ви-
сокий прибуток;

— надання авіакомпаніям можливості використову-
вати системи у своїх представництвах для посилення
взаємодії з агентами та партнерами;

— забезпечення глобального обслуговування за до-
помогою технічних співтовариств, а також взаємо-
зв'язків з іншими системами.

Розкриємо критерії за якими можна охарактеризу-
вати глобальні дистрибутивні системи:

— види туристичних послуг: бронювання готельних,
транспортних, культурно-масових, медичних, побуто-
вих та інших послуг;

— форми бронювання: через агентів (В2В), пря-
ме бронювання через глобальну мережу Інтернет
(В2С);

— режим бронювання: в режимі очікування (відправ-
лена заявка обробляється менеджером протягом доби)
та в режимі реального часу (процес повністю автомати-
зований, заявка обробляється за допомогою техніки за
декілька секунд);

— обсяг і масштаб бронювання: індивідуальне, ло-
кальне, регіональне, національне, міжнародне, глобаль-
не;

— спосіб бронювання: комп'ютерне, письмове, усне;
— рівень автоматизації: напівавтоматизоване бро-

нювання (за участю персоналу) та автоматизоване (без
участі персоналу);

— форма оплати послуг за бронювання: бронюван-
ня з передоплатою (частковою, повною), з оплатою за
фактом (при остаточному розрахунку).

ВИСНОВКИ И РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ринок глобальних дистрибутивних систем є дуже

специфічним та непростим, тому практично всі гравці
світової індустрії туризму переважно працюють з опи-
саними вище трьома технологічними платформами.
Специфіка глобальних дистрибутивних систем поля-
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гає у тому, що для обробки гігантського обсягу різно-
манітної інформації, що збирається з усього світу,
кожна з систем використовує величезну за своїми мас-
штабами інформаційно-технологічну інфраструктуру.
Конкуренція змушує глобальних гравців туристично-
го ринку постійно застосовувати всі останні інно-
ваційні розробки у сфері обробки, зберігання та захи-
сту інформації.

Завдяки глобальним дистрибутивним системам
суб'єкти туристичної діяльності отримують безліч пе-
реваг: достовірну та значну за обсягом інформацію про
послуги постачальника, оперативну та точну інформа-
цію про туристичні послуги у режимі онлайн, електрон-
ний сервіс високого рівня, простоту та доступність ро-
боти. Економія часу, яка досягається при цьому, дає ту-
ристичним операторам здатність розраховувати на до-
даткові прибутки від залучення ще більшої кількості
клієнтів.

На наш погляд, глобальні дистрибутивні системи
будуть продовжувати домінувати у сегменті дистрибуції
контентів авіакомпаній ще не один рік, і перш за все це
буде стосуватися інструментів продажу різних переве-
зень через нейтральні системи взаєморозрахунків та
реалізації квитків на складні маршрути, що здійснюють-
ся у рамках так званих інтерлайн-угод (домовленість
між авіаперевізниками, коли одна авіакомпанія має пра-
во оформляти авіаквитки іншої компанії, яка у свою
чергу зобов'язана визнавати та приймати такі авіаквит-
ки).

Незважаючи на те, що авіакомпаніям сьогодні
складно відмовитися від послуг глобальних дистри-
бутивних систем, вони все ж таки будуть шукати для
себе оптимальний варіант дистрибуції своїх кон-
тентів. На це їх підштовхує конкурентне середовище
перевезень, де з'явилися бюджетні авіакомпанії, які
почали відбирати частину ринку перевезень у класич-
них операторів та підштовхнули їх до пошуку нових
рішень.
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Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного
потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки, в переважній більшості базуються на кількох
підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і зако-
номірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу фун-
кціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати уза-
гальнений критерій.

Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучас-
них систем управління будівництвом, до діяльності котрих залучена людина. Такими методами є науко-
вий менеджмент організації, системи управління якістю , згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015
та моделі досконалості EFQM. В Україні, на жаль, вище керівництво бойкотує впровадження і викорис-
тання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і
добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM, як показує досвід пе-
редових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450—500 балів за 1000-баль-
ною шкалою EFQM.

Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану
сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптималь-
ності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації.

Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина повинна: 1) активно розкрива-
ти і розвивати даровані їй гуманітарні цінності, 2) створити геном досконалого розвитку людської спільно-
ти.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах за критерій оптимальності діяль-

ності будівельної організації, як правило, використо-
вується прибуток. Такий критерій стимулює економію
ресурсів як зовнішніх, так і нелімітованих своїх
внутрішніх власних усіх видів ресурсів в тому числі
інфраструктурних потужностей

Використання прибутку в якості локального крите-
рію оптимальності було б можливим, коли б не було не-
обхідно діяти проти зриву термінів поставок матеріалів
і конструкцій, виконання субпідрядних договорів тощо.
З'являється необхідність доповнити критерій за прибут-
ками, додатково штрафами за недотримання договірних
термінів поставок конструкцій, виконання субпідрядних
робіт, замовлень тощо.

Потрібно також підкреслити, що максимізація при-
бутку дає найкращі результати, у випадку якого ціни ви-
користовувані під час підрахунку прибутку досить
близькі до цін оптимального плану. Ступінь близькості
цих цін до оптимальних може показувати тільки роз-
робка оптимального плану для будівельної організації,
включаючи об'єкти будівництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Культура виробничих відносин, ділова культура, на
виховання і створення якої в організаціях потрібен час
і неабиякі зусилля. Останнім часом все частіше і голос-

Effective development of control systems is one of the most important directions for increasing the resource
potential of construction organizations.

Existing valuation tools are based on a number of approaches in the vast majority. Therefore, the main problem
is the formation of the criterion of optimality of the control system and the laws of its use in various individual
problems. And to assess the effectiveness of the process of functioning of any system of management and the
compliance of its state with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion.

The tried and tested methods have proved the effectiveness of the successful operation of any modern
construction management systems, to which the person involved is involved. Such methods are the scientific
management of the organization, the quality management system, in accordance with the international standards
ISO 9001-2015 and the model of perfection EFQM.

In Ukraine, unfortunately, the top leadership boycotts the introduction and use of these powerful, just social
and industrial instruments of social progress.

Conscious and fair use of the ISO 9001-2015 standards and EFQM perfection models, as the experience of
leading companies shows, can raise the level of business perfection to 450-500 points on the 1000-point EFQM
scale.

To assess the effectiveness of the process of functioning of any control system and the compliance of its state
with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion. Such a criterion is needed to analyze
the optimality of this system and to predict the direction of its modification.

To ensure its dominant role in the development of civilization, a person must: 1) actively disclose and
develop humanitarian values granted to her; 2) create a genome for the perfect development of the human
community.

Ключові слова: ентропія, стохастичний характер діяльностільності, системи управління, економіко-
математичні моделі, будівельні організації, потенціал, прибуток, штрафи, критерії.

Key words: entropy, stochastic character of activity, management systems, economic and mathematical models,
construction organizations, potential, profit, fines, criteria.

ніше говорять про створення генома досконалості у ви-
гляді таких стійких довготривалих і гнучких програм,
як моделі досконалості, системи досконалого менедж-
менту, коли на перше місце виходять корисність для су-
спільства, для довкілля, для кожного учасника проце-
су. Тобто прибуток розглядається як ресурс, а не як
мета діяльності. Рівень розвитку визначається метою і
організаційною культурою, якої вдалось досягти органі-
зації.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Чим гірше керована система, тим більше її ентро-
пія. Тобто ріст ентропії свідчить про зменшення рівня
керованості системи внаслідок незадовільної організації
і координації будівельних процесів, порушення графіків
поставки матеріалів і конструкцій, роботи субпідрядних
організацій і будівельних машин, недостовірності інфор-
мації тощо. Невизначеність ситуації вносить чи не най-
більше хаосу і відповідно високий рівень ентропії.

МЕТА СТАТТІ
Для оцінки ефективності процесу функціонування

будь-якої системи управління і відповідності її стану
сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій.
Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї
системи і прогнозування напряму її модифікації. Мета
статті — визначити такий крітерій.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Слід підкреслити, що управління будівельною орга-
нізацією є людино-машинною системою, в якій кінцеві
рішення ухвалюють керівники відповідного рівня. Тому
міру "ентропії" такої системи неможливо математично
точно розрахувати, але прогнозувати треба. На сьо-
годні, термін "ентропія" перспективно використовува-
ти як теоретичну міру для аналізу і проектування лю-
дино-машинних систем у будівництві.

ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
1. Теленомічна організаційна культура. Це інтегра-

тивна, об'єднуюча культура командної діяльності (один
за всіх і всі за одного). Рівень усвідомлення і свідомого
переходу від рівня виживання до рівня постійного вдос-
коналення (ISO 9001-2000 і рівень 200—300 балів за шка-
лою EFQM). На цьому рівні організація підтримує фун-
кціонування, забезпечує виживання, утримуючи і, по
можливості, розширюючи свій сектор ринку.

Забезпечується керованість, стабільність функціо-
нування, формулювання цілей і забезпечення ресурсів
для їх досягнення.

2. Цілеспрямований рівень діяльності. Цей рівень
характеризується високою якістю роботи і професіо-
налізму. Це ділова культура організації на рівні світо-
вих стандартів плюс напрямок, освоєння моделі дос-
коналості, напрямок дії самовдосконалення (300—
500 балів за шкалою EFQM). Але стандарт є стандарт.
Нове і більш конкурентоздатне знаходиться вище стан-
дартного рівня.

На цілеспрямованому рівні організаційної культу-
ри підприємство більш впевнено "стоїть на ногах", вміє
гнучко реагувати на вимоги ринку, вдосконалюватись,-
зберігати і розширювати свої позиції на ринку. І голов-
не — організація усвідомлює, бачить і знаходиться на
шляху ділової досконалості.

3. Цілеустремлінський рівень організаційної куль-
тури організації. Це найвищий рівень розвитку, коли
організація здатна створювати свою ідеологію, місію,
виробничі і наукові цінності, завдяки яким організація
стає лідером в своїй галузі, досконалою організацією,
прикладом для інших. На цьому рівні організація стає
генератором нових ідей, нових шляхів розвитку як в
бізнесі, так і в науці. Це Модель досконалості в дії плюс
нові наукові розробки і впровадження (500 і більше балів
за шкалою EFQM).

На цьому рівні організація формує попит на свою
продукцію. У будівельників прикладом цього є ситуа-
ція, коли ще до початку будівництва розкупляються
квартири завдяки їхнім високим споживчим якостям
(надійність, комфортність, енергоефективність, швид-
кість будівництва, прийнятна ціна, відкритість процесу
створення продукції і руху інвесторських коштів і т.д.).

Це проактивна діяльність на упередження негатив-
них тенденцій і створення свого ринку, формуючи по-
пит на свою продукцію.

Таким чином діяв "Київміськбуд", подолавши
рівень сертифікації згідно ISO 9001-2000 (правда, на
цьому і зупинився після смерті Поляченка В.О.), але
навіть і цей рівень дозволив створювати бренд Київ-
міськбуду.

Далі пішли в будівництві ВАТ "ДБК-3", освоївши
Модель досконалості і почавши на науковій основі в
співдружності з ІТТФ НАНУ, КиївЗНДіЕП, НДІБК,
НДІБВ, АБУ, УАН, КНУБА, Київпроект та іншими нау-
ковими та проектними інститутами і академіями ство-
рювати нові більш досконалі якості своєї продукції:
енергоефективність, ощадливість, наукомісткість, дос-
тупність та ін. Наукові дослідження і впроваджені енер-
гоефективні науково-технічні розробки цих колективів
були високо оцінені громадськістю та Державою і удос-
тоєні Державної премії України в галузі науки і техніки
на самому фініші існування ВАТ ДБК-3, який був неза-
конно поглинутий бізнесовими структурами м.Києва.

Новий менеджмент, врахувавши недоліки і слабкі місця
оргструктури і політики комбінату, успішно діє під но-
вою назвою "Фундамент", користуючись брендом ВАТ
ДБК-3, створеним раніше геномом виробничої культу-
ри, але вже без Моделі досконалості і колишнього нау-
кового потенціалу.

На високому цілеспрямованому рівні організаційної
культури працюють сьогодні будівельні організації і
об'єднання (це теж сьогодні вимога часу і шанс захис-
тити свій будівельний ринок і існування) такі, як корпо-
рація "ДБК-житлобуд", "Укрбуд" та інші.

Сюди ж можна віднести (умовно) і загарбника ВАТ
"ДБК-3" — компанію "Фундамент". Умовно, тому що
синергія комбінатної системи порушена. Формально
вона є, і навіть інфраструктура та оргсхема покращена,
але цілі і інтереси власників, вищих керівників і персо-
налу (колективу легально немає, також, як і профспілок,
не існує — принцип "розділяй і властвуй" здійснено)
відрізняються, не кажучи про акціонерів-фізичних осіб,
яких просто обікрали. То яка тут синергія. Чекати ен-
тузіазму чи подвигів марно, бо сьогодні все, на жаль,
іде через передоплату.

На цілеустремлінському рівні організації намага-
ються змінити на краще середовище свого існування:
закони, соціум, навколишнє середовище, купівельну
спроможність населення, ринок, партнерів і т.д. Колишні
рейдери стають "білими і пухнатими", вчаться, ідуть у
владу і т.д. — інакше на цьому рівні існувати неможна.

Генеруються нові ідеї і цілі. Іноді стає мало одного
міста, регіону, країни, континенту. Іде розширення
можливостей і відповідно з'являються нові більш амбітні
ідеї і цілі.

Будівельний комбінат
Комбінат (від латинського "combinatus" — об'єдна-

ний, в парі), об'єднання промислових підприємств сумі-
жних галузей, коли продукція одного підприємства є
сировиною чи вихідним матеріалом (виробом) для іншо-
го, а також об'єднання дрібних господарств. На япон-
ській мові це слово означає особливу форму виробниц-
тва.

У будівельній організації комбінатного типу, домо-
будівному комбінаті об'єднано два вида виробництва —
виробництво залізобетонних виробів і будівництво та
допоміжні господарства. Дві різні системи виробницт-
ва об'єднаних в одну виробничу систему діють спільно і
в цій спільній дії мають синергетичний ефект. Синерге-
тичний ефект досягається завдяки спільній меті, єдино-
му центру керівництва всієї виробничої системи, чітко-
му розподілу функцій, диспетчеризації,автоматизації,-
індустріалізації і науково-технічному супроводу вироб-
ництва.

На продуктивність праці і його якість крім об'єктив-
них факторів (погодні умови, сонячна радіація, нова
техніка,матеріали і технологіїі т.д.) впливають також і
суб'єктивні фактори, притаманні персоналу. Продук-
тивність праці окремого виконавця залежить від його
кваліфікації, фізичних даних, витривалості, добросові-
сності. Продуктивність групи (екіпажу) буде визнача-
тись крім особистих якостей ще й організованістю, зла-
годженістю сумісних дій в обмеженому просторі, а іноді
і в умовах підвищеної небезпеки, в екстремальних умо-
вах. Велике значення матиме мотивація: моральна і ма-
теріальна зацікавленість. Однак у будь-якому разі при
роботі групи необхідно враховувати індивідуальні особ-
ливості і сумісність типів їхнього інформаційного мета-
болізму. В основі психологічного дискомфорту люди-
ни лежить порушення його інформаційного метаболіз-
му. Це порушення обумовлене недоотриманням індиві-
дом потрібних сигналів, подразників від людини з до-
повнюючими типами психіки і перевантаженням непот-
рібними, подразнюючими сигналами людей, контакт з
якими ускладнений через інформаційний метаболізм.
Тобто ідуть сигнали, які не дають ні інформації, ні спо-
кою.
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У спільній роботі люди діють цілеспрямовано, ці дії
більш результативні, коли вони мають психічну опору в
людях з іншим психічним складом. Це один із секретів
простої кооперації в досягненні синергізму. В спілку-
ванні людей дуже важливий рівень культури і інтелек-
ту, але коли мова йде про психологічну сумісність, го-
ловним чинником є тип інформаційного метаболізму.

Вплив соціонічних факторів на формування ефек-
тивних оргструктур, їхню керованість і продуктивну
роботу в різних галузях зі складними умовами діяль-
ності (військові, будівельники, шахтарі і т.д.) доведено
вченими-соціоніками (Карпенко О.Б., Букалов, та інші).
Різні рівні синергії притаманні і взаємодії великих сис-
тем і організацій. Так, синергія зв'язків у системі комб-
інатної будівельної організації більш висока, ніж в інших
оргструктурах. І це дає перевагу більш успішно досяга-
ти поставлених цілей в складних умовах.

У зв'язку з тим, що на сьогодні не існує методів точ-
ного виміру, необхідно знайти інший показник, який би
виконував роль показника ентропії і цей показник було
б можливо точно підрахувати. Проблема заміни показ-
ника ентропії будь-яким іншим показником ускладнена
тим, що цей показник обов'язково не буде враховувати
всіх факторів, які впливають на поведінку системи.
Відсутність можливості точної формалізації загально-
го критерію функціонування системи свідчить, що будь-
яка суворо формалізована модель має меншу різ-
номанітність, ніж сама система. Як наслідок, система
управління будівельною організацією, побудована на
вищезазначеній моделі, не буде виконувати покладені
на неї функції, якщо в неї не буде вмонтована людина
як стохастичний але свідомий , мислячий додаток до ме-
тодики формалізованих планових розрахунків. Таким
чином, для успішного функціонування будь-яких сучас-
них систем управління будівництвом в їх склад обов'яз-
ково повинна бути включена людина, як ланка, що за-
безпечує життєздатність усієї системи і реалізацію
функції самоорганізації. Інтелектуальні, психофізичні,
кваліфікаційні, духовні, світоглядні, соціальні та інші
властивості людини-керівника, людини-творця, люди-
ни-виконавця, задіяних на різних рівнях системи ,мають
не менш важливе значення, ніж властивості і парамет-
ри, використовуваних автоматизованих чи роботизова-
них комплексів, машин, механізмів, інструментів, усіх
видів ресурсів, включаючи час, фінанси, інформацію,
енергію, матеріали і т.д., та методів і організаційно-тех-
нологічних форм і інтелектуальних схем та алгоритмів.
Людина — творіння Природи. Природа створила люди-
ну і розумні живі високоорганізовані істоти, які за дея-
кими параметрами перевершують людські здібності і
організованість. Тому актуальним є питання навчання
у Природи і створення генома досконалості, який би не
залишав людині , людському суспільству і трудовим
організаціям, зокрема будівельним, іншої альтернати-
ви, як постійно і ефективно вдосконалюватись.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
1. Людина як найбільш обдарована і інтелектуально

розвинена жива істота з усіх відомих на Землі повинна
бути головним елементом в усіх будь-якого рівня штуч-
но створених системах.

2. Для забезпечення своєї гуманітарної домінуючої
ролі в розвитку нашої цивілізації людина повинна:

1) активно розкривати і розвивати даровані їй При-
родою загальнолюдські гуманітарні цінності на основі
найновіших досягнень науки (зокрема тектології і кібер-
нетики);

2) створити геном досконалого розвитку людської
спільноти.

Література:
1. Анісімов О.С. Організаційні онтології і аналіз си-

стем діяльності (О.О. Богданов і сучасна методологія) /
О.С. Анісімов. — М.: ФГТУ Росак АПК, 2002.

2. Богданов О.О. Тектологія. Загальна організацій-
на наука / О.О. Богданов — Кн. 1 — М.: Економіка, 1989.

3. Богданов О.О. Тектологія. Загальна організацій-
на наука. / О.О. Богданов — Кн. 2 — М.: Економіка, 1989.

4. Савченко О.В. Тектологія О.О. Богданова як про-
тотип сучасної методології / О.В. Савченко // Матеріа-
ли міжвузівської науково-практічної конференції мо-
лодих вчених "Ідеї Богданова А.А. і сучасність". — М.:
РАГС, 2003.

5. Ділова досконалість / Савенко В.І., Клюєва В.В.,
та ін. — К.: КНУБА, 2016

6. Калита П.Я. Грани качества. — УАЯ. — К., 2014.
— 366 с.

7. Чумак О.В. Энтропия и фракталы в анализе дан-
ных.— Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая дина-
мика", Институт компьютерных исследований, 2011—
164 с.

8. Доценко С.І. Визначення шляхів розвитку інте-
лектуальних інформаційних технологій / С.І. Доценко
// Інформаційні технології та інновації в економіці,
управлінні проектами та программами: монографія / за
заг. ред. В.О. Тімофеєва, І.В. Чумаченко. — Харків: ФОП
Панов А.М., 2016. — 404 с. — C. 263—288.

9. Доценко С. І. Теоретичні основи створення інте-
лектуальних систем комп'ютерної підтримки рішень при
управлінні енергозбереженням організацій: дис. д-ра.
техн. наук: 05.13.06 / С.І. Доценко. — Харківський на-
ціональний технічний університет сільського господар-
ства імені Петра Василенка. — Харків, 2017. — 369 с.

10. Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П. та ін.
Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2011. — 528 с.

References:
1. Anisimov, O.S. (2002), Orhanizatsijni ontolohii i analiz

system diial'nosti (O.O. Bohdanov i suchasna metodolohiia)
[Organizational ontologies and analysis of systems of activity
(OO Bogdanov and modern methodology)], FHTU Rosak
APK, Moscow, Russia.

2. Bohdanov, O.O. (1989), Tektolohiia. Zahal'na orha-
nizatsijna nauka [Tectology. General organizational
science], vol. 1, Ekonomika, Moscow, Russia.

3. Bohdanov, O.O. (1989), Tektolohiia. Zahal'na orha-
nizatsijna nauka [Tectology. General organizational
science], vol. 2, Ekonomika, Moscow, Russia.

4. Savchenko, O.V. (2003), "Tectology O.O. Bogdanov
as a prototype of modern methodology", Materialy mizhvu-
zivs'koi naukovo-praktichnoi konferentsii  molodykh
vchenykh "Idei Bohdanova A.A. i suchasnist'", [Materials
of the inter-university scientific and practical conference
of young scientists "Ideas Bogdanova AA and the present"],
RAHS, Moscow, Russia.

5. Savenko, V.I. and Kliuieva, V.V. (2016), Dilova dos-
konalist' [Business perfection], KNUBA,

6. Kalyta, P.Ya. (2014), Hrany kachestva [Facets of
quality], UAYa, Kyiv, Ukraine.

7. Chumak, O.V. (2011), Entropyia y fraktaly v analyze
dannykh [Entropy and fractals in data analysis], Ynstytut
komp'iuternykh yssledovanyj, Izhevsk, Russia.

8. Dotsenko, S.I. (2016), "Determination of ways of
development of intellectual information technologies",
Informatsijni tekhnolohii ta innovatsii v ekonomitsi, upravlinni
proektamy ta prohrammamy [Information technology and
innovation in economics, project and program management],
FOP Panov A.M., Kharkiv, Ukraine, pp. 263—288.

9. Dotsenko, S.I. (2017), "Theoretical foundations of
creation of intellectual systems of computer support of
decisions at management of energy saving of organizations",
Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkivs'kyj natsional'nyj
tekhnichnyj universytet sil's'koho hospodarstva imeni Petra
Vasylenka, Kharkiv, Ukraine.

10. Hreschak, M.H. Kolot, V.M. and Nalyvajko, A.P.
(2011), Ekonomika pidpryiemstva [Economy of the
enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 04.06.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201864

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність виступає основним фак-

тором комерційного успіху міжнародних компаній. Ви-
робнича діяльність будь-якої компанії в сучасних умо-
вах залежить від того, наскільки успішно вирішуються
проблеми, пов'язані з конкурентоспроможністю про-
дукції, що випускається. Тільки вирішивши цю пробле-
му, підприємство може ефективно функціонувати і роз-
виватися в ринковому конкурентному середовищі, що
напряму пов'язано зі створенням конкурентного брен-
ду, особливо в умовах розвитку економіки знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливо зазначити, що на початку XXI ст. пробле-

ми розвитку брендів та їх конкурентоспроможність до-
сить широко висвітлені в зарубіжній і вітчизняній літе-
ратурі. Серед основних робіт, перш за все, можна виді-
лити роботи таких авторів, як Багіев Г.Л., Бічун Ю.А.,
Светуньков С.Г., Тарасевич В.М., Богладін-Малих В.В.,
Волкова Л.А., Воронов A.A., Герпотт Т., Друкер П.Ф.,
Лавлок К., Новаторів Е.В., Шьюмейкер та інші. Водно-
час конкурентоспроможність брендів у парадигмі роз-
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COMPETITIVENESS OF BRANDS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY PARADIGM

Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності полягає в тому, що на початку ХХІ ст.
конкуренція між міжнародними компаніями стає сильнішою як на регіональному, так і на міжнародно-
му рівнях. Більш того, конкурентоспроможність стає ширшим поняттям. Якщо двадцять років тому кон-
курентну перевагу можна було забезпечити за рахунок високої якості товару та низької ціни, то сьогодні
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інновації. Широке поширення цього явища накладає нові умови для підвищення конкурентоспромож-
ності міжнародних компаній. Таким чином, виникає необхідність визначення особливостей конкурен-
тоспроможної компанії в сучасних умовах за рахунок створення ефективно — діючих брендів.

The urgency of the problem of increasing competitiveness lies in the fact that at the beginning of the XXI
century competition between international companies becomes stronger both at the regional and international
levels. Moreover, competitiveness becomes a broader concept. If twenty years ago a competitive advantage could
be achieved through high quality goods and low prices, then today it is not enough. The environment has acquired
a special feature — it has become rapidly changing, and new trends, processes, goods, services and relationships
are constantly appearing in it. In this connection, the term "innovations" is widely used. The wide spread of this
phenomenon imposes new conditions for increasing the competitiveness of international companies. Thus, it
becomes necessary to determine the characteristics of a competitive organization in modern conditions using
effective brands.
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витку саме економіки знань потребує подальшого дос-
лідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є аналіз та оцінка конкурентоспро-

можності глобальних брендів через призму їх рейтин-
гування міжнародними агентствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сформованими відносинами до тієї чи іншої товар-
ної марці — найбільш показова ознака того, що робота
над створенням конкурентоспроможного бренду необ-
хідна для компанії. Концепція брендінгу має на меті про-
даж не просто товару, а товару, що має своє власне ім'я,
іменоване брендом. Тільки товарну марку, яка вміє вия-
вити щось важливе й цінне для споживачів, висловити
це в її символах і комунікаціях, домогтися правильного
розпізнавання і довготривалого купівельного переваги,
можна назвати повноцінним брендом.

Бренд — це унікальна система взаємопов'язаних і
взаємозалежних, раціональних і ірраціональних харак-
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теристик товару, які є значущими для цільової аудіторіі;
система — дозволяє відрізняти цей товар від продукції
конкурентів. Нині ми спостерігаємо на ринку конкурен-
цію не товар, а саме брендів. Бренди наявні на всіх рин-
ках, у виробничій, невиробничій, соціальній та духовній
сферах. Сучасний споживач віддає перевагу продуктам
відомих марок, тому формування сильного конкурен-
тоспроможного бренду дуже важливо для компаній.
Кожен бренд характеризується своїми індивідуальни-
ми характеристиками. Набір характеристик може бути
вкладений як виробником (або власником), так і спожи-
вачем. Однією з найважливіших завдань комунікації є
досягнення двостороннього збігу характеристик, оск-
ільки часто споживачі розуміють бренд зовсім інакше,
ніж його власник.

На початку ХХІ ст. в світовій практиці сформува-
лися певні методологічні підходи до вирішення про-
блеми конкурентоспроможності брендів, які можна
умовно розділити на три підходи, зокрема експерт-
ний; витратний та ринковий. Експертний підхід ба-
зується на укладанні комісії експертів-маркетологів
та виставленої системи оцінок за кожним із оцінюва-
них параметрів аналізованого бренду. Така система
орієнтується на довірі до експертних оцінок та авто-
ритеті дослідницьких агентств, що спеціалізуються на
оцінці глобальних брендів. Методика експертних оц-
інок широко розповсюджена в маркетингу, зокрема
вона застосовується при використанні таких інстру-
ментів стратегічного прогнозування, як SWOT та
PEST аналіз. Друга методика оцінки конкурентосп-
роможності глобальних брендів — витратна — грун-
тується на аналізі засобів, витрачених компанією на
підтримку бренда — рекламу, маркетинг, позиціону-
вання, просування, тестування тощо. В третьому ви-
падку — при ринковій оцінці — оцінювання вартості
бренду виходить із середньої вартості організації —
власника бренда [1, c. 34—38].

 На початку ХХІ ст. існує цілий ряд організацій, які
публікують рейтинги глобальних брендів, зокрема Inter-
brand, Brand (агентство Millward Brown), Європейський
бренд, Інститут Eurobrand у Відні, Finance, журнали
Fortune, Forbes тощо. Методика Interbrand за оцінкою
глобального бренду грунтується на сукупності трьох
груп показників: фінансових результатів компанії, до-
сягнутих за рахунок продажу брендованих продуктів
або послуг; ролі бренду в процесі прийняття рішення про
покупку компанії; вартості бренду в майбутньому при-
бутку компанії. Крім того, Interbrand наголошує на гло-
бальну популярність брендів для того, щоб потрапити
до рейтингу, у компанії не менше третини продаж то-
варів під брендом має припадати на закордонні країни,
мінімум на трьох континентах, тому далеко не завжди
найдешевші бренди на локальних ринках входять до рей-
тингу найдорожчих на глобальному ринку. Найкращі
глобальні бренди 2017 року згідно з методикою Inter-
band наведені у таблиці 1.

У своєму дослідженні експерти Interbrand відзнача-
ють активне зростання сектору технологічних брендів,
адже з десяти провідних брендів 4 відноситься до цього

сектора. Крім того, технологічні бренди залишаються
лідерами цього рейтингу.

Аналіз методів оцінки вартості глобального бренду
компаній Interbrand та Best Global Brands показав, що,
хоча вони реально відображають оцінку вартості брен-
ду як маркетингової активності, однак містять у собі
специфічні недоліки. Модель, розроблена компанією
Interbrand, дуже схожа з моделлю економічної дода-
ної вартості та містить у собі значний потенціал інтег-
рованої в систему управління вартістю компанії. Однак
відсутність прозорості в побудові моделі і в розрахунку
так званого бренд-мультиплікатора, який є сполучною
ланкою фінансова моделі і маркетингова природа брен-
ду, не дозволяє стверджувати, що оцінка вартості брен-
ду компанія Interbrand є повністю коректним. Крім того,
вона містить у собі недоліки моделі капіталізації еко-
номічної прибутку, оскільки екстраполює на майбутнє
результати минулої та поточної діяльності бренду.

Методика агентства Best Global Brands переводить
"споживчу природу" бренду в грошову форму. Відділяю-
чи вартість бренду від вартості інших нематеріальних ак-
тивів і прогнозуючи темпи падіння власної вартості брен-
да при відсутності підтримуючих заходів, вона претен-
дує на отримання найбільш правильної та об'єктивної
оцінки конкурентоспроможності глобальних брендів.
Крім того, в відмінності від інших, методика агентства Best
Global Brands дозволяє оцінити ефективність вкладання
в бренд і визначити, де створюється вартість бренду, а де
вона руйнується. Що стосується недоліків цього бренду,
то доцільно зазначити, що по-перше, вона залишає
відкритим питання, чи можна інтегрувати цю специфіч-
ну модель оцінки вартості бренду в систему показників
управління вартістю компанії. По-друге, невизначеною
залишається методика визначення ставки дисконтуван-
ня прогнозованих грошових потоків. По-трете, також,
як у Interbrand, більша частина методики є комерційною
таємницею компанії, тому методика може володіти інши-
ми недоліками, прихованими від критики.

У контексті найкращих глобальних брендів доціль-
но проаналізувати і рейтинг найбільш дорогих глобаль-
них брендів. Перше місце в списку найдорожчих гло-
бальних брендів четвертого року поспіль займає бренд
компанії Apple. Вартість бренду Apple експерти оціни-
ли в $ 178,1 млрд, що на 5% вище аналогічної оцінки ми-
нулого року. На другому місці бренд компанії Google,
який в порівнянні з минулим роком подорожчала на 11%
до $ 133,3 млрд. Третя позиція рейтингу займає Coca-
Cola, вартість її бренду складає $ 73,1 млрд. До десятки
найбільш дорогих торгових марок також входять:
Microsoft ($ 72,8 млрд), Toyota ($ 53,6 млрд), IBM ($ 52,5
млрд), Samsung ($ 51,8 млрд), Amazon ($ 50,3 млрд),
Mercedes-Benz ($ 43,4 млрд) та General Electric ($ 43,1 млрд).
У цьому році "вхідний квиток" на список 100 кращих
глобальних брендів склав $ 4,01 млрд — така оцінка
бренда виробника преміальних електромобілів Тесла,
яка займає останнє місце в рейтингу [3, с. 12—17]. За-
гальна вартість 100 провідних світових брендів збільши-
лася протягом 2017 року на 4,8% у порівнянні з мину-
лим роком та досягла 1 796 384 млн дол. США.

Рейтинг Бренд Країна Сектор Тренд Вартість 
1 Apple США Технології +5% 178,119 
2 Google США Технології +11% 133,252 
3 Coca-Cola США Напої -7% 73,102 
4 Microsoft США Технології +8% 72,795 
5 Toyota Японія автомобілі +9% 53,580 
6 IBM США Бізнес-послуги -19% 52,500 

7 Samsung Північна Корея Технології +14% 51,808 
8 Amazon США Роздрібна торгівля +33% 50,338 
9 Mercedes-Bens Німеччина автомобілі +18% 43,490 
10 GE США Диверсифікований +2% 43,130 

 

Таблиця 1. Найкращі глобальні бренди 2017 року

Джерело: складено автором на основі [2].
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У контексті порівняльного аналізу глобального до-
мінування брендів транснаціональних корпорацій по
країновому принципу, який частково може свідчити про
цивілізаційну та культурну приналежність корпорації,
а також дає додаткові дані та підходи до оцінки вартості
брендів та їх позицій у світовій економіці, які неможли-
во проаналізувати в обмежених межах цієї статті, пред-
ставляють інтерес численні рейтинги, що випускаються
американським бізнес-журналом "Фортуна", зокрема
"Fortune 500" — рейтинг найбільш доходних компаній
США та "Fortune Global 500" — найбільш успішних ком-
паній світу. Згідно з рейтингом "Fortune Global 500 2016"
100 найдорожчих брендів охоплюють 14 країн світу,
підрозділяються на 20 галузей економіки: споживчі то-
вари, напої, алкоголь, ресторани, багатопрофільний
бізнес, автомобільне будівництво, розваги, технології,
комунікації, медіа, фінансові послуги, транспортні по-
слуги, бізнес-послуги. Бренди з США складають більше
половини списку — 58 з 100, потім слідують: Німеччина
— 9, Франція — 7, Японія — 5, Великобританія, Швеція,
Швейцарія, Північна Корея — по 3 глобальних бренди;
Іспанія, Італія, Голландія — по 2 бренди; Данія, Кана-
да, Австрія — по 1 бренду відповідно. При аналізі цих
показників випливає висновок, що китайські корпорації
можуть претендувати на глобальне позиціонування
своїх брендів з подальшими зусиллями щодо перетво-
рення їх в елемент "м'якої сили" КНР. Тим не менш, тор-
говельні марки Китаю не представлені в глобальних рей-
тингах найдорожчих глобальних брендів, так як гене-
ралізований ними прибуток не відповідає їх глобальній
популярності — китайським брендам ще необхідно за-
войовувати міжнаціональні позиції.

Згідно з щорічними оцінками експертів ЕС, у 2016 році
1500 найбільших компаній світу інвестували в НДДКР
більше 963,7 млрд євро, що на 7,6% перевищило показ-

ник 2015 року. При цьому доля інвестицій американсь-
ких компаній у цьому обсязі склала 34,9% (503 компанії
інвестували 178,4 млрд Євро, перевищивши 9% відпо-
відного показника 2015 року), компанії ЄС — 28,3%
(405 компаній — 144 , 6 млрд Євро, що на 8,9% більше показ-
ника 2015 р.), Японських компаній — 21,8% (296 підпри-
ємств — 111,5 млрд Євро, що перевищило показник 2015 р.
на 1,7%), компаній інших країн — 14,9% (296 компаній
— 76,2 млрд євро, що на 11,4% більше показника 2010 ро-
ку) 2. У 2017 році в десятку найбільших інноваційних
компаній, за оцінками експертів, вийшли вісім амери-
канських, в числі яких Apple з обсягом витрат на НДДКР
2,4 млрд дол., Google — 5,2 млрд дол., ЗМ — 1,6 млрд
дол. Разом з тим, світовими лідерами за витратами на
НДДКР у 2012 році стали корпорації Toyota (9,9 млрд
дол), Novartis (9,6 млрд дол), Roche (9,4 млрд дол), Pfizer
(9,1 млрд дол), Microsoft (9,0 млрд дол.) [5, с. 21—24].

Водночас необхідно зазначити, що одна з найбіль-
ших глобальних консалтингових компаній Boston
Consulting Group (BCG) опублікувала рейтинг найбільш
інноваційних глобальних брендів світу.

Згідно з даними таблиці перше місце в списку най-
більш інноваційних брендів світу на сьогоднішній день
зайняла організація, яка стала символом ери техноло-
гічного прогресу та епохи споживання. Американська
корпорація Apple створює не просто інновації, вона
створює тенденції сучасності, роблячи власні продукти
об'єктом масового поклоніння. В минулому році грошо-
вий обіг компанії, в штат якої входить 90 тис. співробіт-
ників, досягла 230 млрд дол., а чистий прибуток — близь-
ко 50 млрд дол. Станом на початок 2018 року в активі
Apple більше 7 тис. патентів.

Друге місце в рейтингу найінноваційніших глобаль-
них брендів займає транснаціональна компанія Google,
яку знають у всьому світі головним чином за рахунок
унікальної однойменної пошукової системи, яка в се-
редньому за день обробляє 1,35 млрд запитів, що скла-
дає більше 62% від загальної кількості запитів в Інтер-
неті, при цьому пошук здійснюється більш ніж на 200
мовах. Крім того, за статистикою сайт google.com в да-
ний час найбільш відвідуваний у мережі. Серед інших
оригінальних інноваційних проектів Google можна
відзначити ПК у вигляді окулярів Google Glass, розроб-
люваний автомобіль на повному самостійному уп-
равлінні, автоматизована система управління домом
Android @ Home, "космічний ліфт", який повинен до-
ставляти пасажирів у космос, електронна таблетка,
найбільш повна діагностика хвороби людини. Станои
на кінець 2017 року в компанії працює 54 тис. співроб-

Рейтинг 
2017 року Бренд Сектор 

Brand Value 
2016 ($M) 

Brand 
Value 

Change 

Рейтинг 
2016 

1 Google Технології  229,198 +32% 2 

2 Apple Технології 228,460 -8% 1 

3 Microsoft Технології 121,824 +5% 3 

4 AT&T Telecoms 107,387 +20% 6 

5 Facebook Технології 102,551 +44% 12 

6 Visa Payments 100,800 +10% 5  

7 Amazon Retail 98,988 +59% 14 

8 Verizon Telecoms 93,220 +8% 7 

9 McDonald's Fast food 88,654 +9% 9 

10 IBM Technology 86,206 -8% 4 

 

Таблиця 2. Найдорожчі бренди 2017 року

Джерело: складено на основі [4].

Рейтинг Компанія 
1 Apple 
2 Google 
3 Tesla Motors 
4 Microsoft 
5 Amazon 
6 Netflix 
7 Samsung 
8 Toyota 
9 Facebook 
10 IBM 

Таблиця 3. Рейтинг найінноваційніших глобальних брендів

Джерело: складено на основі [6].
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ітників, річний обіг складає 66 млрд доларів, а чистий
прибуток — 15 млрд.

3 місце Tesla Motors — американська корпорація,
одна з провідних світових високотехнологічних сфер і
найбільший в світі виробник електрокарів, що відрізня-
ються революційними для подібного класу авто харак-
теристиками, зокрема висока потужність і швидкість.
Цікавим є той факт, що з 6 тис. співробітники компанії
приблизно третина задіяні в науково-дослідних проек-
тах у сфері енергетики та екологічно чистого виробниц-
тва.

За даними досліджень Boston Consulting Group,
різниця між найактивнішими новаторами та відсталими
компаніями полягає саме в пошуку зовнішніх розробок.
Активні новатори реалізують більш аналітичний підхід:
65% нових ідей їм удалося знайти за допомогою соці-
альних мереж та аналізу великих даних (у порівнянні з
14% у неактивних новаторів). Самі успішні новатори
виявляють стратегічний баланс між внутрішніми та зов-
нішніми інноваціями, і вони ефективні в пошуку та ска-
нуванні зовнішніх ідей: вони діють молніеносно, впро-
ваджуючи їх у свої компанії.

Для підтримання конкурентоспроможності гло-
бального бренду, компанія повинна адаптуватись перш
за все до місцевих умов. Наприклад, у США марка Honda
символізує якість і надійність. Однак у Японії, де якість
не є істотним відмітним ознакою, Honda — постійний
учасник автомобільних перегонів, автомобіль для моло-
дих та енергійних людей. У Фінляндії, де споживачі доб-
ре розбираються в складній техніці, копіювальні апара-
ти Canon позиціонуються як засіб досягнення цілі, коли
сам користувач вирішує, що і як йому робити. В Німеч-
чині та Італії більш ефективним виявляється акценту-
вання уваги на характеристиках товару. Ці два при-
мірники наочно показують, як компанії змінюють по-
зиціонування бренду залежно від умов місцевих ринків.
Однак, на думку ведучого глобального аналітика бри-
танського брендінгового агентства Millward Brown,
Ніджела Холліса, "заходить занадто далеко в адапта-
цію бренда до окремої країни — все одно, що просуван-
ня різних брендів у всіх країнах, але якщо взагалі забу-
ти про неї, то гроші на маркетинг можуть бути витра-
чені даремно". Таким чином, для забезпечення рента-
бельності та росту глобального бренду компаніям не-
обхідно знайти баланс між глобальною ефективністю
та результативністю в регіонах, між єдиною глобальною
маркетинговою кампанією та необхідністю враховува-
ти особливості місцевої культури.

Серед тенденцій розвитку глобальних брендів
міжнародних компаній останніх років можна назвати
розвиток так званого ко-бренду (спільного бренду). Це
форма стратегічного співробітництва двох глобальних
брендів, об'єднуючих для створення спільного продук-
ту або послуги, з більш високою доданою вартістю. Зок-
рема, глобальні компанії L'Oreal та Nestle створили аль-
янс для входу в сегмент нутрицевтики (харчової косме-
тики), Adidas та Samsung запропонували ринок спортив-
них мобільних телефон (фітнес-телефон), Nokia випус-
тила нетбуки, уклавши альянс з корпорацією Intel, ком-
панія Philips у співпраці з брендом Nivea представила
бритви, оснащені спеціальними картриджами, заправ-
леними лосьйоном для бриття Nivea для чоловіків. За
даними дослідження Trendsetter Barometer Price-
waterhouseCoopers, 61% компаній, які створили союз
або спільне підприємство, позначили як найважливіший
стимул до об'єднання розширення клієнтської бази, 53%
компаній — вихід на нові ринки. Таким чином, ця мето-
дика дозволяє компаніям, об'єднуючи потужність своїх
вже глобальних брендів, посилювати свої конкурентні
позиції, розширюючи круг споживачів своїх продуктів.

Ще однією тенденцією є краудсорсінг, адже саме він
допомагає світовим брендам світу застосовувати інно-
ваційний підхід до її вдосконалення. Зокрема компанія
IBM, починаючи з 2015 року по сьогоднішній день, ви-

користовує краудсорсінг при розробці нових іннова-
ційних рішень для власної продукції. У 2015 році в інно-
ваційному дослідженні взяли участь 150 тисяч людей з
різних країн світу і, як наслідок, з'явилося 10 нових роз-
роблень IBM. У 2015 році компанія McDonalds запропо-
нувала своїм німецьким споживачам створити свій влас-
ний рецепт приготування страви. В результаті даної
ініціативи на світ з'явилося більше 300 тисяч нових ре-
цептів, а потім понад 5 мільйонів чоловік проголосува-
ли за найпопулярніший варіант. У 2014 році компанія
Toyota запропонувала користувачам придумати спосо-
би застосування автотехнологій Toyota на благо су-
спільства, а в травні 2015 року компанія GE оголосила
про підписання партнерського договору з ресурсом
Quirky, метою якого є краудсорсінг ідеї для створення
нової продукції концерну.

ВИСНОВОК З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна світогосподарська практика демонструє,

що забезпеченість природними та трудовими ресурса-
ми вже не визначає економічного успіху країн, регіонів
і компаній, тобто сьогодні відбувається формування
глобального середовища постіндустріальної інформа-
ційної цивілізації, де роль основного виробничого фак-
тора відіграє інформація, а вирішального чинника кон-
курентоспроможності — нові знання, що, безперервно
нагромаджуючись, перетворюються в принципово нові
динамічні можливості розвитку. Інформація і знання,
як ключові фактори конкурентоспроможності еконо-
міки XXI ст., забезпечують можливість всім суб'єктам
ринку подолати відносну обмеженість природних ре-
сурсів, здійснювати швидкі й ефективні маневри в будь-
яких сферах економічної діяльності.
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ВСТУП
Стрімке зростання інфраструктури ІКТ і їх впро-

вадження за останнє десятиліття призвели до збільшен-
ня попиту на точну й сумісну інформацію й статистичні
дані з ІКТ. Обстеження домашніх господарств (домо-
господарств) є важливим джерелом статистичних даних
з ІКТ, оскільки вони надають достатньо повну картину
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Статтю присвячено проблемі розширення інформаційної бази дослідження використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій домогосподарствами в Україні шляхом впровадження інноваційних
методів збору статистичної інформації задля збільшення обсягу й підвищення якості офіційної статисти-
ки ІКТ, що допомагає оцінювати прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок ІКТ.

У статті проаналізовано концептуально-методологічні підходи до вимірювання доступу домогоспо-
дарств та приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій та масштабів їхнього використан-
ня в Україні та світі. Розглянуто основні показники, що використовуються для цього вимірювання в на-
ціональній статистиці. Запропоновано доповнення набору показників у сфері телекомунікацій/ІКТ шля-
хом введення нових показників з електронної комерції.

Здійснено аналіз результатів проведеного опитування домогосподарств та приватних осіб щодо до-
ступу до ІКТ і їх використання в Україні із застосуванням розробленої Анкети, в ході якого збір інфор-
мації було здійснено, зокрема, за допомогою розробленої Google-форми.

The article is devoted to the problem of expanding the information base of the research on the use of
information and communication technologies by households in Ukraine by introducing innovative methods for
collecting statistical information in order to increase the volume and increase the quality of official statistics of
ICT, which helps to assess progress in sustainable development and measure the contribution of ICT.

The article analyzes the conceptual and methodological approaches to measuring the access of households
and individuals to information and communication technologies and the extent of their use in Ukraine and in
the world. The main indicators used for this measurement in national statistics are considered. The addition of a
set of indicators in the field of telecommunications / ICT by introducing new indicators of e-commerce is proposed.

The analysis of the results of a survey conducted by households and individuals on access and use of ICTs in
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того, як і де люди одержують доступ до ІКТ і викорис-
товують їх, і допомагають оцінити, яким чином ІКТ
впливають на життя людей. Дані, отримані на основі
обстежень домогосподарств, потрібні для моніторингу
національних і міжнародних цілей та завдань в області
розвитку, пов'язаних з ІКТ, у тому числі цілей і завдань
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформа-
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ційного суспільства (ВЗРІС), Комісії із широкосмуго-
вого зв'язку в інтересах цифрового розвитку й Цілей
розвитку тисячоріччя.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні офіційні статистичні звіти щодо доступу

домогосподарств України до Інтернету почали публі-
куватися з 2016 року на основі даних вибіркових обсте-
жень домогосподарств. Це тематичне модульне опиту-
вання проводиться наприкінці квартального інтерв'ю
обстеження умов життя домогосподарств у січні кож-
ного року. У вибірковому опитуванні 2016 року брали
участь 9097 домогосподарств, умови життя яких обсте-
жувалися органами державної статистики протягом
2015 року. У вибірковому опитуванні 2017 року —
8168 домогосподарств, умови життя яких обстежува-
лися органами державної статистики протягом 2016 ро-
ку. Вибірка респондентів представляла всі регіони Ук-
раїни, крім тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції [2].

Однак, у порівнянні зі світовими практиками фор-
мування баз даних з ІКТ, спектр статистичних показ-
ників, що розраховуються в Україні, є значно обмеже-
нішим. Що свідчить про необхідність розширення інфор-
маційної бази дослідження використання ІКТ домогос-
подарствами в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На міжнародному рівні головну роль у формуванні
концептуально-методологічних засад формування ста-
тистичних показників інформаційного суспільства
відіграє Партнерство для статистичного вимірювання
інформаційно-комунікаційних технологій в цілях роз-
витку. Статистика ІКТ регулярно включається до по-
рядку денного Статистичної комісії ООН, і Партнер-
ство представляє доповіді про хід своєї роботи [5—7].

Концептуально-методологічні під-
ходи до формування статистичних по-
казників інформаційного суспільства в
Україні проаналізовані, зокрема, І. Ка-
лачовою [4]. Важливим та актуальним
залишається питання розширення
інформаційної бази та вдосконалення
системи статистичних показників вико-
ристання ІКТ домашніми господарства-
ми і окремими особами в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розширення

інформаційної бази дослідження вико-
ристання інформаційно-комунікаційних
технологій домогосподарствами в Ук-
раїні шляхом впровадження інновацій-
них методів збору статистичної інфор-
мації задля збільшення обсягу й підви-
щення якості офіційної статистики ІКТ,
що допомагає оцінювати прогрес у ста-
лому розвитку та вимірювати внесок
ІКТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При проведенні тематичних модуль-
них опитувань щодо доступу домогос-
подарств України до Інтернету збиран-
ня інформації здійснюється фахівцями
з інтерв'ювання безпосередньо в домо-
господарствах методом опитування із
застосуванням спеціальної анкети, роз-
міщеної у другій частині Анкети № 3
"Самооцінка доходів домогосподарства.
Доступ домогосподарств до Інтернету",

введеної в дію з 01 січня 2015 року та затвердженої на-
казом Держстату "Про затвердження Загального табе-
ля (переліку) форм державних статистичних спостере-
жень на 2018 рік" 20.12.2017 №330 [3].

При підготовці програми модульного опитування
були враховані положення "Керівництва з вимірювання
доступу домогосподарств та приватних осіб до інфор-
маційно-комунікаційних технологій та масштабів їхньо-
го використання" Міжнародного союзу електрозв'язку
(МСЕ).

Запитання цього модульного опитування передба-
чають збирання даних для визначення основних показ-
ників, наведених на рисунок 1 [2].

 * На рисунку 1  запропоновані 13 варіантів відпові-
дей для збирання інформації щодо мети користування
послугами Інтернету:

— відправлення (отримання) електронної пошти;
— взаємодія з органами державної влади (система

"електронний уряд") — скачування/запит форм, он-
лайн заповнення/подача форм, здійснення он-лайн пла-
тежів державним установам та закупок у них;

— навчальні та освітні цілі — відноситься до цілей
формальної освіти, таким як дослідження, пов'язані з
навчальними курсами шкільної та вищої освіти, а також
дистанційної освіти, включаючи он-лайн діяльність;

— читання/скачування газет, журналів в режимі он-
лайн — читання/скачування газет, журналів, електрон-
них книг у режимі он-лайн, передплата служб новин он-
лайн, доступ до web-сайтів із новинами як за плату, так
і безкоштовно;

— скачування фільмів, зображень, музики; перегляд
телебачення чи відео; або прослуховування радіо чи му-
зики — спільний доступ до файлів та використання веб-
радіо або веб-телебачення як за плату, так і безкоштов-
но;

— гра у відео— чи комп'ютерні ігри або їх скачуван-
ня — ігри, які допускають спільний доступ до файлів,
он-лайн ігри як за плату, так і безкоштовно;

Рис. 1. Основні показники для вимірювання доступу домогосподарств
та приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього використання

Джерело: розроблено за даними [2].
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— скачування програмного забезпечення — скачу-
вання файлів виправлень або оновлень як за плату, так і
безкоштовно;

— телефонні переговори через Інтернет/Volp
(Skype, iTalk, web-камеру);

— спілкування (хобі) — включаючи розміщення по-
відомлення чи іншої інформації на сайтах-чатах, у бло-
гах, групах новин, он-лайн форумах для обговорення
або аналогічних ресурсах, використання засобів миттє-
вого обміну повідомленнями;

— банківське обслуговування — електронні транс-
акції з банком для здійснення платежів, переводів та ін.
або перегляд інформації щодо рахунку. Не включають-
ся електронні трансакції в рамках інших фінансових
послуг, таких як покупка акцій, страхування;

— пошук інформації, пов'язаної з питаннями здо-
ров'я (ліки, медичні послуги, поради тощо), як для себе,
так і для інших — включаючи інформацію про травми,
хвороби, харчування та інформацію про покращення
стану здоров'я в цілому;

— замовлення (купівля) товарів та послуг — відно-
ситься до замовлень на покупку товарів та послуг, які
розміщені через Інтернет, наприклад, придбання таких
продуктів, як музика, туристичні тури та оренда житла.
Не включаються анульовані або невиконані замовлення.

— отримання інформації щодо товарів та послуг, не
названих раніше.

Для розрахунку показників доступу до Інтернету
різних груп домогосподарств результати модульного
опитування об'єднуються з даними основного обсте-
ження умов життя домогосподарств з подальшим їх
розповсюдженням на всі домогосподарства України за
допомогою системи статистичних ваг.

За результатами опитування щодо доступу домогос-
подарств до Інтернету здійснюється групування одер-
жаної інформації:

— за типами місця проживання домогосподарств
(міські поселення, сільська місцевість);

— за наявністю дітей у складі домогосподарства
(домогосподарства з дітьми та без дітей);

— за кількістю дітей у складі домогосподарства
(одна, дві, три і більше);

— за складом домогосподарств без дітей (домогос-
подарства з однієї особи: у працездатному та непраце-
здатному віці; домогосподарства з двох і більше осіб:
всі у працездатному віці, у працездатному та у непра-
цездатному віці, всі у непрацездатному віці);

— залежно від наявності та кількості працюючих
осіб у складі домогосподарств (домогосподарства, у
складі яких немає працюючих; домогосподарства, в яких
є одна, дві, три і більше працюючі особи);

— у групуваннях залежно від розміру середньоду-
шових еквівалентних грошових та загальних доходів до-
могосподарств;
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Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.

Рис. 2. Структура відповідей респондентів щодо видів товарів і послуг, що здобуваються через Інтернет
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— за децильними (10%-ми) групами залежно від роз-
міру середньодушових еквівалентних грошових та за-
гальних доходів домогосподарств;

— за регіонами;
— за економічними районами;
— у групі домогосподарств, у складі яких є молоді

сім'ї;
— у групі домогосподарств, у складі яких є діти, які

не мають одного чи обох батьків.
З метою впровадження інноваційних методів збору

статистичної інформації, а також задля розширення
інформаційної бази, збільшення обсягу й підвищення
якості офіційної статистики ІКТ, що допомагає оціню-
вати прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок
ІКТ, було запропоновано доповнення набору показ-
ників у сфері телекомунікацій/ІКТ шляхом введення
нових показників з електронної комерції.

Для апробації збору запропонованих показників
було розроблено Анкету для виміру доступу до
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
використання на рівні домашніх господарств і окре-
мих осіб. У запропонованій Анкеті окрім базових по-
казників для вимірювання доступу домогосподарств
та приватних осіб до ІКТ та масштабу їхнього вико-
ристання, рекомендованих МСЕ та визначених у
відповідному Керівництві, містяться чотири нових
показника.

Із використанням розробленої Анкети було прове-
дено опитування домогосподарств та приватних осіб.
Збір інформації було здійснено за допомогою розроб-
леної Google-форми [1].

Аналіз відповідей респондентів на питання "Для
яких з наступних цілей ви користувалися Інтернетом за
останні 12 місяців для особистих потреб (з будь-якого
місця)?" дозволив охарактеризувати показник Основні
цілі доступу до Інтернету, на основі формування рей-
тингу розширеного переліку видів діяльності, пов'яза-
ної з використанням Інтернету, а саме: відправлення
повідомлень електронної пошти із прикріпленими фай-
лами (93,2% респондентів), копіювання або переміщен-
ня файлів або папок (89,5%), використання інструментів
копіювання і вставки для дублювання або переміщення
інформації в рамках одного документа (83,5%).

Проведений аналіз структури відповідей респон-
дентів на питання "Які з перерахованих нижче видів
діяльності, пов'язаної з використанням комп'ютера, ви
здійснювали за останні три місяці?" дозволив визначи-
ти основні цілі використання комп'ютера, встановив-
ши найбільш часто здійснювані види діяльності, пов'я-
заної з його застосуванням, а саме: відправлення по-
відомлень електронної пошти із прикріпленими фай-
лами (93,2% респондентів), копіювання або переміщен-
ня файлів або папок (89,5%), використання інстру-
ментів копіювання і вставки для дублювання або пере-
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Використання предоплаченої подарункової карти або ваучера для покупок через
Інтернет

Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів щодо засобів оплати покупок, здійснених через Інтернет

Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів щодо методів доставки товарів, куплених через Інтернет

Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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міщення інформації в рамках одного документа
(83,5%).

Аналіз одержаної в результаті проведеного дослід-
ження інформації, яка була узагальнена та системати-
зована, дозволив визначити основні структурні спів-
відношення за базовими та додатковими показниками
щодо доступу до інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) та їх використання на рівні домашніх госпо-
дарств і окремих осіб.

Нові показники з електронної комерції, які стосують-
ся домашніх господарств й фізичних осіб були розроб-
лені Групою експертів з показників використання ІКТ
домашніми господарствами Статистичної комісії ООН.

Дані показники були оприлюднені за результатами
49 сесії Статистичної комісії ООН, яка відбулася 6—9
березня 2018 року, у "Доповіді Партнерства для стати-
стичного виміру інформаційно-комунікаційних техно-
логій з метою розвитку" та рекомендовані до врахуван-
ня у "Керівництві з вимірювання доступу домогоспо-
дарств та приватних осіб до інформаційно-комунікац-
ійних технологій та масштабів їхнього використання"
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) [8].

Показник 1 — "Види товарів і послуг, що отриму-
ються через Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні види товарів і послуг, що отримані че-
рез Інтернет (може бути більше одного варіанта):

— книги, журнали й газети;
— одяг, взуття, спортивні товари й устаткування;
— комп'ютерне устаткування або частини (у т.ч. пе-

риферійне устаткування);
— комп'ютерні ігри й відеогри;
— комп'ютерне програмне забезпечення (включаю-

чи відновлення й платні додатки, крім ігор);
— косметика;
— фінансові продукти (включаючи акції й страхові

інструменти);
— їжа, продукти, алкоголь і тютюнові вироби;
— побутові товари (крім побутової електроніки);
— ІКТ-послуги (крім програмного забезпечення);
— медичні товари;
— фільми, короткометражні фільми й зображення;
— музична продукція;
— фотографічне, телекомунікаційне й оптичне

устаткування;
— квитки й місця на розважальні заходи;

— продукти, пов'язані з подорожами.
Аналіз даних щодо видів товарів і послуг, що здобу-

ваються через Інтернет (рис. 2) дозволив визначити
найбільш затребувані види товарів і послуг, що отриму-
ються через Інтернет, а саме: одяг, взуття, спортивні то-
вари й устаткування (78,8%); квитки й місця на розва-
жальні заходи (спортивні змагання, театральні спектаклі,
концерти і т.д.) (53,0%); продукти, пов'язані з подорожа-
ми (квитки, проживання, оренда транспортних засобів,
транспортні послуги і т.д.) (43,9%); косметика (43,7%).

Показник 2 — "Засоби оплати покупок, здійснених
через Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні засоби платежу (допускається більше
одного варіанта):

— оплата післяплатою;
— оплата кредитною картою в он-лайновому режимі;
— оплата дебетовою картою або електронне банкі-

вське переведення в он-лайновому режимі;
— мобільний платіж з рахунку (з'єднаного з номе-

ром мобільного телефону);
— використання он-лайнових платіжних послуг;
— використання передоплаченої подарункової кар-

ти або ваучера для покупок через Інтернет;
— використання балів за бонусною або заліковою

програмою;
— інше (наприклад, відправлення банківського чека

поштою і т.д.).
Аналіз даних, отриманих в ході опитування за до-

помогою Google-форми [1] щодо засобів оплати поку-
пок, здійснених через Інтернет (рис. 3) дозволив визна-
чити найчастіше використовувані засоби оплати поку-
пок, здійснених через Інтернет, а саме: оплата після-
платою (73,8%); оплата кредитною картою в он-лайно-
вому режимі (57,7%); оплата дебетовою картою або
електронне банківське переведення в он-лайновому ре-
жимі (33,8%).

Показник 3 — "Методи доставки".
У якості категорій, що враховуються, відслідкову-

ються такі методи доставки (допускається більше од-
ного варіанта):

— доставка безпосередньо покупцеві з використан-
ням звичайних поштових послуг або інших форм до-
ставки;

— одержання в торговельній крапці або в пункті
продажу або пункті обслуговування;
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Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів щодо підстав не робити покупки через Інтернет

Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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— он-лайнова/електронна доставка шляхом за-
вантаження з веб-сайту або за допомогою додат-
ка, програмного забезпечення або іншого облад-
нання.

Аналіз даних щодо методів доставки товарів, куп-
лених через Інтернет (рис. 4) дозволив визначити най-
частіше використовувані методи доставки товарів, куп-
лених через Інтернет, а саме: доставка безпосередньо
покупцеві з використанням звичайних поштових послуг
або інших форм доставки (71,0%); одержання в торго-
вельній точці, в пункті продажу або в пункті обслугову-
вання (51,6%).

Показник 4 — "Підстави не робити покупки через
Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні підстави не робити покупки через Інтер-
нет (допускається більш одного варіанта):

— відсутність зацікавленості;
— перевага самому ходити по магазинах;
— стурбованість міркуваннями безпеки;
— стурбованість міркуваннями недоторканності

особистого життя;
— стурбованість міркуваннями технічного характе-

ру;
— недовіра;
— недолік упевненості, знань або навичок.
Проведений аналіз відповідей респондентів на

питання щодо підстав не робити покупки через
Інтернет (рис.  5)  дозволив визначити основні
підстави користувачів не робити покупки через
Інтернет, а саме: недовіра (наприклад, щодо га-
рантій або особливостей одержання й повернення
продукту) (65,3% респондентів); стурбованість
міркуваннями безпеки (наприклад, щодо надання
інформації, що стосується дебетової або кредитної
карти) (29,8%); перевага самому ходити по магази-
нах (29,5%).

Останні питання Анкети були спрямовані на виз-
начення чотирьох нових запропонованих автором
до використання показників: "Види товарів і послуг,
що здобуваються через Інтернет"; "Засоби оплати
покупок, здійснених через Інтернет"; "Методи до-
ставки"; "Підстави не робити покупки через Інтер-
нет".

Головним призначенням основного переліку показ-
ників використання ІКТ домашніми господарствами є
уніфікація методичних підходів до виробництва країна-
ми високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні
статистичних даних.

Одним з ключових компонентів міжнародної стати-
стичної роботи є розробка і перегляд системи статис-
тичних індикаторів, які використовуються для моніто-
рингу прогресу в напрямі створення інформаційного
суспільства задля оцінювання готовності до впровад-
ження концепції сталого розвитку "розумних" громад
в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних реаліях туризм є основою економіки

багатьох країн, яка приносить значну частку при-
бутків до державного бюджету, що в свою чергу при-
зводить до загострення конкуренції в сфері туризму.
Процеси посилення конкуренції спричинені ще й
світовою економічною кризою. У таких умовах перед
фахівцями туристичного бізнесу постає пріоритетне
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ
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THE STATE AND TRENDS OF THE FORMATION OF A COMPETITIVE EXPERT IN THE SEARCH
FOR A NEW PARADIGM IN THE FIELD OF TOURISM

У статті виокремлено та обгрунтовано стан і тенденції розвитку формування конкурентоздатного кад-
рового потенціалу в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму в Україні. Доведено, що для опти-
мізації формування конкурентоздатності фахівця сфери туризму в Україні потрібно передбачити три ета-
пи через три основні моделі: модель підготовки фахівця-туризмознавця, модель випускника фахівця сфери
туризму та структурно-функціональну модель ефективної кадрової політики сфери туризму. Охаракте-
ризовано, що ефективна кадрова політика в сфері туризму України має сприяти професійному зростан-
ню фахівців, забезпечуючи самореалізацію та професійне становлення на основі впровадження іннова-
ційних методів і практик. Обгрунтовано необхідність ініціативних, компетентних кадрів, з новим стилем
мислення та баченням перспективи розвитку туристичного середовища, які володіють демократичними
методами управління, здатність діяти в сучасних умовах суспільного розвитку, бути відкритими до впро-
вадження відповідних новацій, що забезпечить формування конкурентоздатного кадрового потенціалу
в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму в Україні. На основі отриманих результатів дослі-
дження розроблено низку практичних рекомендацій з метою впровадження та реалізації ефективного
управління кадровим ресурсом туристичного підприємства в Україні.

The article outlines and substantiates the state and trends of the development of the formation of competitive
personnel potential in the search for a new paradigm in the field of tourism. It is substantiated that the ways of
optimizing the formation of the competitiveness of a specialist in the field of tourism in Ukraine should be
envisaged in three stages through three main models: the model of preparation of a tourism specialist, the model
of a graduate of a specialist in the sphere of tourism, and a structural and functional model of effective personnel
policy in the sphere of tourism. It has been characterized that effective personnel policy in the sphere of tourism
of Ukraine should promote professional growth of specialists, ensuring self-realization and professional formation
on the basis of introduction of innovative methods and practices. The necessity of initiative, competent personnel
with a new style of thinking and vision of the development of a tourism environment that possesses democratic
methods of management, ability to act in the current conditions of social development, to be open to the
introduction of appropriate innovations that will ensure the formation of competitive human resources in the
search for a new paradigm is proved. in the sphere of tourism in Ukraine. On the basis of the results of the study,
a number of practical recommendations were developed for the purpose of implementation and implementation
of effective management of human resources of a tourism enterprise in Ukraine.
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завдання, щодо постійного розвитку та вдосконален-
ня своєї професійної діяльності і зміцнення позицій
на ринку України. Також така ситуація породжує зро-
стання вимог споживача до туристичних підприємств,
які постійно знаходяться в пошуку шляхів вдоскона-
лення якості, розширення асортименту послуг, роз-
вивають технології та процеси організації надання
послуг туристам.
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Ці тенденції призводять до підвищення вимог у сфері
туристичного бізнесу до професійної компетентності
фахівців та рівня їх конкурентоздатності. Поряд з цим,
спостерігаються зміни у характері виконуваної профес-
ійної діяльності працівника сфери туризму, тому постає
питання про вдосконалення, розвиток й запроваджен-
ня інновацій в навчальний процес майбутніх спеціалістів,
безперервність навчання під час здійснення професій-
ної діяльності та підвищення кваліфікації.

Актуальність теми статті підтверджується експрес-
опитуванням щодо необхідності формування та розвит-
ку конкурентоздатного кадрового потенціалу туристич-
ного середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науково-теоретичну базу дослідження становлять

праці таких науковців, як М. Армстронг, Т. Білорус, В. Ва-
сильченко, В. Гриньова, П. Друкер, С. Іванова, Т. Каве-
ріна, Л. Кнодель, А. Колот, Р. Марр, Л. Мітіна, Н. Сте-
панець, Ф. Тейлор, Т. Ткаченко, В. Толкованов, І. Тре-
гулова, А. Файоль, В. Федорченко, Ф. Хміль, Г. Шмідт,
І. В. Щоголєва та інші. Аналіз праць дає змогу здійсни-
ти системний розгляд переважної більшості питань
щодо формування кадрового потенціалу фахівців, про-
те, залишається не дослідженим питання розвитку кон-
курентоздатного фахівця в умовах пошуку нової пара-
дигми в сфері туризму. Саме цим обгрунтовується акту-
альність цієї статті.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Невирішеними частинами загальної проблеми є з'я-

сування стану, проблем та перспектив формування кон-
курентоздатного кадрового потенціалу в умовах пошу-
ку нової парадигми в сфері туризму в Україні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є науково-практичне осмислен-

ня та обгрунтування розвитку формування конкурен-
тоздатного фахівця в умовах пошуку нової парадигми в
сфері туризму в Україні.

Наукова новизна статті полягає в удосконаленні
теоретико-практичних досліджень професійної діяль-
ності та обгрунтуванні шляхів оптимізації формування
конкурентоздатності фахівця-туризмознавця.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сучасної ринкової економіки для успіш-

ного розвитку сфери туризму потрібні рекреаційні ре-
сурси, капітал, інноваційні технології та найважливіше —
конкурентоздатний кадровий потенціал. Як відзначають
науковці, "…талановиті, кваліфіковані, досвідчені
фахівці — це не тільки ресурс, що дозволяє ефективно
досягати поставлених цілей, але і джерело конкурент-
ної переваги" [5]. Поняття кадрового потенціалу слід
розглядати в контексті з поняттям "потенціал" загалом.
У такому разі кадровий потенціал — це можливості пев-
ної категорії персоналу, фахівців, інших груп праців-
ників, які можуть бути приведені в дію в процесі трудо-
вої діяльності відповідно до посадових обов'язків і стра-
тегічних цілей туристичного підприємства на сучасно-
му етапі розвитку.

Так, потенціал — це така можливість, яка, реалізу-
ючись у діяльності, удосконалюється, залишаючись по-
тенційною [7, с. 15]. Потенціал особистості — здатність
людини до примноження своїх внутрішніх можливос-
тей, в першу чергу — здатність до розвитку; можливість
жити багатим внутрішнім життям і ефективно взаємо-
діяти з оточенням, бути продуктивним, ефективно впли-
вати, успішно зростати розвивати конкурентоздатність.
Тобто потенціал у сфері туризму — це наявні ресурси
фахівця та вміння їх раціонально використовувати. Та-
кий підхід до визначення кадрового потенціалу дає мож-
ливість всебічного аналізу будь-якої категорії кадрів на
основі об'єктивних економічних законів у відповідності

з обраним об'єктом, предметом дослідження, а також
його цілями і завданнями [7; 8]. Кадровий потенціал
підприємства слід розглядати як загальну (кількісна та
якісна) характеристику персоналу, як одного з видів
ресурсів, пов'язана з виконанням покладених на нього
функцій і досягненням цілей перспективного розвитку
підприємства; це наявні та потенційні можливості пра-
цівників як цілісної системи (колективу), які викорис-
товуються і можуть бути використані в певний момент
часу [3, с. 1567]. Зауважимо, що фахівці-туризмознавців
нової парадигми ставлять інтереси людей на перше
місце, надають перевагу: змінам, аніж стабільності; пе-
редачі владних повноважень, аніж контроль; співробіт-
ництву над суперництвом; різноманіттю, аніж одно-
рідність; чесності над особистою вигодою. У контексті
вищезазначеного, зауважимо, що мова йде про фахівця
сфери туризму з високим рівнем лідерського потенціа-
лу, професійної компетентності та конкурентоздатності —
туристичного брокера, в умовах пошуку нової парадиг-
ми в сфері туризму України.

Аналіз наукової та практичної літератури дає мож-
ливість конкурентоздатність визначити як сукупність
внутрішніх потреб, можливостей, засобів, ціннісного
ставлення фахівців сфери туризму, які сприяють досяг-
ненню такого рівня інтеграції компетентності, відпові-
дальності, активності і комунікабельності, що забезпе-
чує успішність професійної діяльності та високий рівень
конкурентоспроможності туристичного підприємства.
Загалом, у залежності від специфіки суб'єктів, форм,
технологій і механізмів реалізації науковці пропонують
чимало визначень поняття "конкурентоздатність", що
у загальному значенні залежить від способу думок, дос-
віду, здібностей і таланту людського ресурсу.

Водночас слід закцентувати, що кадровий потенціал
у реальному вигляді може бути представлений можли-
востями фахівців-туризмознавців, якістю їх професій-
но-кваліфікаційної підготовки, професійними, особис-
тісними, психологічними і фізіологічними якостями, а
також, що найбільш важливо, творчими і креативними
здібностями [2, с. 11—25]. Переконані, що система
управління кадровим потенціалом туристичних підпри-
ємств має формуватися з аналізу існуючого кадрового
потенціалу; з вибору дій, згідно з загальною стратегією
туристичного підприємства щодо розвитку, збережен-
ня або реструктуризації кадрів; із створення організа-
ційної культури; впровадження та реалізації інновацій-
них методик та технологій; з комплексного контролю
та оцінки кадрового потенціалу.

Нині система управління розвитком кадрового по-
тенціалу сфери туризму потребує здійснення перетво-
рень, приведення її у відповідність з міжнародними стан-
дартами, де пріоритетну рольні слід відвести розвитку
лідерського потенціалу фахівців сфери туризму, фор-
мування конкурентоздатного фахівця — туристичного
брокера.

Підгрунтям формування лідерського потенціалу
фахівців-туризмознавців є: комунікабельність, ціле-
спрямованість, відповідальність, наполегливість, моти-
вація до успіху, урівноваженість, розсудливість, емпа-
тія, позитивна самооцінка, упевненість у собі, щирість,
рішучість, розвинена інтуїція, чутливість, готовність до
ризику, інноваційність, критичність (до себе й інших).

Цілком закономірно, що через розвиток лідерсько-
го потенціалу фахівці-туризмознавців формується
конкурентоздатність фахівця на основі базових понять,
закономірностей та принципів. Розглянемо їх більш де-
тальніше. До базових понять лідерського потенціалу
фахівців сфери туризму віднесемо: професіоналізацію
управління, лідерство, освітнє лідерство; компе-
тентність, професійну, фахову, управлінську компе-
тентність; розвиток управлінської компетентності;
компетенції знаннєві, вміннєві, поведінкові; портфоліо
компетентностей керівника-лідера; лідерський потен-
ціал, діагностика лідерського потенціалу; психологічне
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забезпечення розвитку лідерського та професійного по-
тенціалу.

До закономірностей розвитку лідерського потен-
ціалу віднесемо співвідношення трьох векторів: загаль-
ного портфоліо лідера; індивідуальних потреб розвит-
ку; організаційних потреб розвитку [7, с. 52—57].
Лідерський потенціал фахівця реалізується через інте-
лектуальний, професійний та особистісний аспекти, які
взаємодоповнюють один одного, сприяють їх комплек-
сному прояву та можуть компенсувати розвиток із по-
казників професійної компетентності.

Пріоритетну роль у формуванні конкурентоздатно-
го лідерського потенціалу туристичного брокера по-
трібно відвести використання відповідних принципів, а
саме: людиноцентризму, принципів навчання дорослих,
орієнтації на портфоліо компетентностей, "виховання

лідерів", розвитку потенціалу, самореа-
лізації, вибору свободи і творчості, пози-
тивного мислення, партнерства та діало-
гічності, критичного мислення, інновац-
ійності. Якщо вести мову про компетенції
туристичного брокера, то варто зауважи-
ти, що впровадження компетентнісного
підходу у нормативну і практичну скла-
дові туристичної освіти дасть змогу усу-
нути суперечності між засвоєнням сту-
дентами теоретичних знань та їх викори-
станням для розв'язання конкретних
життєвих завдань.

Закономірно, що світова тенденція
неперервної професійної освіти зумовлює
потребу цілісного розв'язання проблем
розвитку кадрового потенціалу, його про-
фесійної підготовки, перепідготовки й
підвищення кваліфікації, щоб сформува-
ти в особистості високого рівня про-
фесійні компетентності для забезпечення
її гармонійної взаємодії з технологічним
суспільством, що швидко розвивається [8;
11] як це зазначено на рисунку 1.

Респонденти проведеного нами експрес опитуван-
ня, як зазначено на рисунку 2, проранжували комплекс
компетентності, що необхідні для формування профес-
ійних компетенцій фахівця сфери туризму — туристич-
ного брокера в умовах пошуку нової парадигми.

Вважаємо, що володіння вищезазначеними компе-
тентностями забезпечить туристичним брокерам
успішність професійної діяльності і має стати основою
для формування конкурентоздатності в сфері турис-
тичного бізнесу. Таким чином, впровадження моделі
(див. рис. 3) сприятиме формуванню у майбутніх тури-
стичних брокерів високого рівня базових і спеціальних
компетенцій, необхідних для високого рівня
конкурентоздатного фахівця сфери туризму. Модель
випускника, туристичного брокера, виглядатиме на-
ступним чином.
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 Рис. 1. Модель підготовки туристичного брокера

Джерело: авторська розробка.
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1 — визначення напряму діяльності і бачення; 2 — ефективна комунікація; 3 — порядність і справедливість; 4 — делегування

повноважень; 5 — стратегічне мислення; 6 — прийняття управлінських рішень; 7 — аналітичне мислення; 8 — навики роботи з

інформацією; 9 — інноваційність; 10 — знання суспільно-політичних та економічних тенденцій розвитку українського суспільства;

11 — лідерство; 12 — професійний досвід; 13 — удосконалення діяльності; 14 — управління змінами; 15 — вимогливість; 16 — тайм-

менеджмент; 17 — вміння максимально використовувати власні можливості; 18 — управління стресами; 19 — впевненість у собі,

прийнятих рішеннях; 20 — вміння працювати в команді; 21 — креативність; 22 — критичне мислення; 23 — відповідальність; 24 —

самовдосконалення; 25 — організаторські здібності; 26 — довіра; 27 — управління конфліктами; 28 — раціональне управління ре-

сурсами; 29 — клієнтоорієнтованість; 30 — орієнтація на результат.

Рис. 2. Компетентності туристичного брокера
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Підгрунтям вищенаведеного є підго-
товка майбутніх туристичних брокерів
на основі компетентнісного підходу та з
урахуванням соціального замовлення.
При цьому бути максимально спрямова-
ною на майбутні фахові потреби, фор-
мувати такий рівень професійної та за-
гальної культури, професійної компе-
тентності, який дозволить підтримувати
високий професіоналізм на рівні зроста-
ючих вимог суспільства, професійної
корпорації, споживачів сфери туризму.

За результатами проведеного нами
експрес опитування потребу запровад-
ження інноваційних підходів для форму-
вання професійних компетенцій фахівця
визначили 97 % опитуваних респон-
дентів. Висхідними положеннями іннова-
ційних підходів до формування конку-
рентоздатного кадрового потенціалу в
умовах пошуку нової парадигми в сфері
туризму є здатність й можливість роз-
робляти і запроваджувати нововведення; враховувати
можливості професійного розвитку, а також підтриму-
вати й стимулювати інноваційні пропозиції. Узагальнив-
ши теоретичні напрацювання науковців, і з огляду на
власні переконання, можемо стверджувати, що для роз-
витку формування конкурентоздатного кадрового по-
тенціалу в умовах пошуку нової парадигми в сфері ту-
ризму доцільно запозичити, адаптувати та ввести у прак-
тику професійної діяльності інноваційні технології, зок-
рема такі як: коучинг, ассесмент-центр, аудит, SWOT-
аналіз, кайдзен, управління на основі результатів.

Особливої уваги заслуговує технологія коучинг, яку
слід розуміти як інструмент особистісного і професій-
ного розвитку. Впровадження інноваційної технології
коучинг сприятиме реалізації творчих здібностей, підви-
щенню особистісної ефективності у процесі досягнен-
ня мети через усвідомлення власних цінностей, індиві-
дуальних мотивів та потреб, ефективному використан-
ню особистісного потенціалу та можливостей фахівців
сфери туризму.

Розкриваючи сутність технології ассесмент-центр
(оцінка компетенцій), слід закцентувати увагу на мож-
ливості визначення відповідних професійних і ділових
якостей туристичного брокера за допомогою оцінюван-
ня виконання ними завдань і обов'язків. У загальному
значенні, технологія ассесмент-центру передбачає ви-
користання таких методів, як: інтерв'ю, тестування, гру-
пові дискусії, ділові ігри, кейс-стаді, анкетування, ви-
значення професійних досягнень, експертне спостере-
ження. Виходячи із цих позицій та взявши до уваги спе-
цифіку професійної діяльності в сфері туризму, вважає-
мо, що ассесмент-центр дасть можливість оцінити осо-
бистісні якості, комунікативні, організаційні та лідерські
здібності, професійні компетентності, мотивацію і орі-
єнтацію на результат, вміння працювати в команді.

Пріоритетного значення, у контексті розгляду, слід
відвести філософії японської технології кайдзен, яку
розуміють як "безперервне вдосконалення", що перед-
бачає постійне покращення, удосконалення як особис-
тісного потенціалу, так і професійної діяльності турис-
тичного брокера. Відзначимо, що кайдзен характери-
зується малими ризиками і виправдовує себе у довго-
строковій перспективі. Підкреслимо, що технологія кай-
дзен зорієнтована як на працівника, так і на керівника,
що сприяє стимулюванню кадрів до ініціативності та по-
дання пропозицій щодо покращення діяльності, прий-
няття рішень, ідей; формуванню позитивного профе-
сійного середовища, зокрема гармонійної співпраці пра-
цівників та розвитку конкурентоздатності.

Концептуально важливим для формування профе-
сійних якостей, стратегічного планування професійної
діяльності, професійного навчання, підвищення рівня

професійної компетентності, кар'єрного зростання та
оцінювання результатів професійної діяльності є вико-
ристання технології аудит (перевірки даних і показ-
ників). Зокрема, здійснення планування (стратегічного
планування) формування конкурентоздатності турис-
тичного брокера, що передбачає визначення основних
цілей, завдань та конкретних кроків їх досягнення.

Вважаємо за необхідне у процесі розвитку конку-
рентоздатності кадрового потенціалу в сфері туризму
використовувати SWОT-аналіз, що дозволяє чітко кла-
сифікувати проблеми досягнення конкурентоздатності,
визначити пріоритетність, врахувати зовнішні та
внутрішні фактори, де S — сильні сторони, W — слабкі
сторони, О — можливості, T — загрози. Зазначимо, що
чим чіткішу інформацію буде сформовано, тим кращим
буде уявлення про шляхи формування і реалізації кон-
курентоздатності туристичного брокера.

У контексті розгляду проблеми зазначимо, що для
забезпечення формування конкурентоздатного кадро-
вого потенціалу в умовах пошуку нової парадигми в
сфері туризму і за допомогою технології управління
діяльністю з орієнтацією на результат потрібно виділи-
ти такі фактори, як: чітка стратегічна рамка для систе-
ми вимірювання результатів діяльності; лідерство; ко-
мунікація; підзвітність; забезпечення інформацією; уго-
ди (плани) щодо (щорічних) результатів діяльності; си-
стема навчання; обмін результатами [9, с. 182]. Загалом,
використання в процесі розвитку конкурентоздатності
кадрового потенціалу технології управління на основі
результатів забезпечить акцентуацію на мотиваційно-
му компоненті, формуванні позитивного професійного
середовища, професійного розвитку і кар'єрного зрос-
тання, досягненні визначених цілей через планування,
мотивацію і оцінювання результату. Адже конкурентоз-
датний фахівець в сфері туризму — це новатор, що
здійснює професійну діяльність на основі компетенцій,
професіоналізму, творчого потенціалу, цілеспрямуван-
ня, гнучкості, ініціативності, критичного мислення, емо-
ційної компетентності, інноваційності та генеруванні
ідей.

Отже, інноваційні технології сприятимуть ефектив-
ному використанню людського потенціалу і ресурсів
сфери туризму, забезпечать досягнення професіоналі-
зму, професійної самореалізації та конкурентоздат-
ності кадрового потенціалу в умовах пошуку нової па-
радигми сфери туризму в Україні.

У свою чергу, оцінка кадрового потенціалу турис-
тичного підприємства є підгрунтям для визначення по-
треби у навчанні, його спрямованості, заходів щодо
розвитку кадрового потенціалу туристичного підприє-
мства, визначення перспектив кар'єрного зростання [5;
7; 9]. Узагальнюючи наукові дослідження виокремимо

Рис. 3. Модель професійних компетенцій туристичного брокера
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систему показників оцінки кадрового потенціалу в сфері
туризму. Зокрема кількісні і якісні показники. До кіль-
кісних показників віднесемо — вік та структуру кадро-
вого ресурсу, кваліфікаційний склад і його структуру,
мобільність кадрового ресурсу, результативність праці,
ефективність і продуктивність праці, використання ро-
бочого часу. До якісних — фізичний потенціалу (стан
здоров'я фахівця, працездатність, фізіологічні якості,
витривалість тощо); культурно-моральний потенціал
(рівень сприйняття культури суспільства та наслідок
морального розвитку особистості, її свідомості (по-
чуттів, емоцій, уявлень, потреб, мотивів, ціннісних орі-
єнтацій); сукупність стійких знань про моральні
цінності, принципи, правила, норми та ідеали; міру сфор-
мованості суспільно значущих моральних якостей, на-

вичок та умінь моральної поведінки,
їх вияву в процесі здійснення фахів-
цем професійних повноважень та в
позаслужбовий час; компетентнісний
потенціал (професійна освіта, досвід,
кваліфікація, професійні компетенцій,
аналітичне мислення, здатність прий-
мати рішення тощо); інноваційний по-
тенціал (креативність, ініціативність,
творчість, прагнення до самореалі-
зації, китичне мислення); соціально-
психологічний потенціал.

Проведений нами аналіз дає мож-
ливість виокремити перспективні на-
прями оптимізації конкурентоздат-
ності кадрового потенціалу через
структурно-функціональну модель
ефективного кадрового забезпечення
сфери туризму в Україні, яку можна
зобразити так, як це показано на ри-
сунку 4.

Підгрунтям запропонованої мо-
делі є засади міжнародних концепцій,
нормативних актів щодо людського
розвитку, Стратегія державної кадро-
вої політики на 2012—2020 роки та
Стратегії розвитку туризму і курортів
на період до 2026 року, що регламен-

тують розвиток та реалізацію людських ресурсів у се-
редовищі туристичного бізнесу.

До перспективних шляхів (напрямів) удосконален-
ня, що сприятимуть залученню, закріпленню і адекват-
ному використанню висококваліфікованих фахівців, а
також побудові ефективної, дієвої, конкурентоспро-
можної кадрової політики в сфери туризму вважаємо
доцільним віднести (рис. 5).

Вважаємо, що ефективна кадрова політика в сфери
туризму України має сприяти професійному зростан-
ню фахівців, забезпечуючи самореалізацію та профе-
сійне становлення крізь призму реалізації інноваційних
методик і практик забезпечення конкурентоздатності
кадрового потенціалу сфери туризму. Переконані, сьо-
годні потрібні ініціативні, компетентні кадри, з новим

стилем мислення та баченням перс-
пективи розвитку туристичного сере-
довища, які володіють демократични-
ми методами управління, здатність
діяти в сучасних умовах суспільного
розвитку, бути відкритими до впро-
вадження відповідних новацій, що за-
безпечить формування конкурентоз-
датного фахівця сфери туризму в Ук-
раїні.

Таким чином, кадрове забезпечен-
ня в середовищі туристичного бізне-
су має бути спрямована на прогнозу-
вання та планування потреби в кадрах,
підбір і розстановку кадрів відповід-
но компетентнісному рівню, створен-
ня дієвого кадрового резерву, плану-
вання розвитку персоналу, формуван-
ня і реалізацію мотиваційного компо-
ненту, що забезпечить формування
конкурентоздатного кадрового по-
тенціалу сфери туризму України.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток формування

конкурентоздатного кадрового по-
тенціалу в умовах пошуку нової па-
радигми в сфері туризму реалізуєть-
ся за умов: а) забезпечення оновле-
ної системи формування професій-
них компетенцій туристичного бро-

Рис. 4. Структурно-функціональна модель ефективної кадрової політики
в сфери туризму

Джерело: авторська розробка.

Рис. 5. Шляхи (напрями) удосконалення  управління кадровим ресурсом
туристичного підприємства в Україні

Джерело: авторська розробка.
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кера; б) розвитку лідерського потенціалу фахівців; в)
впровадження інноваційних методик і практик розвит-
ку кадрового потенціалу туристичного середовища; г)
введення нових критеріїв оцінювання туристичних бро-
керів; д) вдосконалення системи підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації туристичних бро-
керів; е) впровадження та реалізації ефективного уп-
равління кадровим ресурсом туристичного підприєм-
ства в Україні.

ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведенні напрацювання можуть стати основою

для розроблення стратегії оптимізації формування кон-
курентоздатного кадрового потенціалу в умовах пошу-
ку нової парадигми в сфері туризму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Продовольча безпека є одним із елементів еконо-

мічної політики держави, яка спрямована на забезпе-
чення стабільного виробництва продуктів харчування,
доступності їх отримання та використання населенням
відповідно до фізіологічних норм споживання за раху-
нок власного виробництва та надходження від імпорту.
Боротьба з голодом визнана як першочергове завдання
міжнародного економічного співробітництва держав,
тому продовольча проблема належить до категорії гло-
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MECHANISMS OF COMPLIANCE WITH FOOD SECURITY IN THE IMPLEMENTATION
OF THE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто основні елементи механізму забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, а
саме: норми міжнародного права, що регулюють забезпечення міжнародної продовольчої безпеки; міжна-
родні організації (інститути), які реалізують норми міжнародного права у сфері забезпечення міжнарод-
ної продовольчої безпеки; спеціальні засоби та способи, які діють (застосовуються) у сфері забезпечення
міжнародної продовольчої безпеки.

Проаналізовано основні концепції механізму державного регулювання аграрного сектору України
на період до 2020 року, а також напрями подолання голоду, поліпшення харчування і сприяння сталого
розвитку сільського господарства.

Описані показники вимірювання ефективності державного регулювання аграрного ринку. Також
досліджено основні механізми забезпечення продовольчої безпеки на державному рівні.

The article gives a general description of the concepts of "food security", "agrarian sector", "food security
regulation mechanism", as well as analysis and comparison of the use of mechanisms for compliance with and
regulation of food security in the activities of agrarian enterprises.

General characteristics of the main goals of the sustainable development of the agrarian sector are given.
The main elements of the mechanism for providing international food security are considered, namely;

international law regulating the provision of international food security, international organizations (institutions)
that implement international law in the field of international food security, special measures and methods that
are in place in the field of international food security.

The main concepts of the mechanism of state regulation of the agrarian sector of Ukraine for the period up to
2020, as well as basic directions of overcoming hunger, improving nutrition and promoting sustainable agriculture
development, are analyzed.

Indicators of measuring the efficiency of state regulation of the agro-food market are described.
The main mechanisms for ensuring food security are also explored.

Ключові слова: продовольча безпека, механізм державного регулювання, аграрний сектор, концепції міжна-
родної продовольчої безпеки, ФАО, цілі сталого розвитку, концепції державної цільової програми розвитку
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Key words: Food Security, State Regulation Mechanism, Agrarian Sector, Concepts of International Food Security,
FAO, Sustainable Development Goals, Concept of Target Development Program.

бальних, оскільки для її розв'язання недостатньо зусиль
окремих держав, а потрібне добре налагоджене співро-
бітництво світової спільноти, незалежно від суспільно-
го та економічного розвитку.

Забезпечення продовольчої безпеки передбачає су-
купність заходів держави, які проводяться з метою не-
допущення продовольчої кризи, проявів голоду, запро-
вадження повноцінного харчування населення, при цьо-
му відповідальними за забезпечення продовольчої без-
пеки є уряди відповідних країн.
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Розробкою механізму дотримання продовольчої
безпеки в здійсненні  діяльності  аграрних під-
приємств почали займатись ще на початку ХХ ст.
Одним із перших державних діячів, який звернув ува-
гу на проблему забезпечення людей продуктами хар-
чування, пов'язавши дотримання права на харчуван-
ня з економічною безпекою та незалежністю особи-
стості, був президент США Ф. Рузвельт, який заува-
жив: "… що справжня свобода не може існувати без
економічної безпеки і незалежності. Людина, яка має
потреби в харчуванні, не може бути вільною, а не
маючи можливості отримати продукти харчування і
роботу, вона є матеріалом, з якого зроблена дикта-
тура" [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основи вивчення і використання механізмів регулю-
вання продовольчої безпеки, аграрного сектору еконо-
міки, механізмів забезпечення продовольчої безпеки
закладені в працях відомих вітчизняних та зарубіжних
учених економістів серед них: К. Голікова, М. Гребенюк,
А. Гатаулин, А. Діброва, О. Красноруцький, С. Кваша,
Т. Лозинська, Л. Мармуль, О. Могильний, М. Одінцова,
І. Румик, Л. Страшинська, А. Ульянченко, О. Чернієнко,
О. Шевченко, В. Щербань, О. Щекович, В. Шкаберін.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в теоретичному аналізі процесів

змін аграрного сектору економіки України та розвитку
і розробці теоретико-методичних основ та практичних
рекомендацій щодо забезпечення продовольчої безпе-
ки в системі економічної безпеки, що сприяють усунен-
ню негативних наслідків від впливу кризових явищ в аг-
рарній сфері, а також у виявленні якісно нових систем-
них взаємозв'язків продовольчого забезпечення на мак-
ро- і мікрорівнях економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно постало питання розробки дієвого ме-

ханізму забезпечення глобальної продовольчої безпе-
ки та шляхів її реалізації та вирішення. Формулювання
завдання глобальної продовольчої безпеки зумовлено
двома факторами: створенням єдиних ринків продоволь-
ства та необхідністю їх стабілізації за допомогою
найбільш розвинених країн, власників основних експор-
тних ресурсів; необхідно було згладити найгостріші про-
блеми продовольчого забезпечення країн "третього
світу" і надалі — країн перехідного періоду, утримуючи
їх в той же час у рамках єдиної світової глобальної
економічної моделі.

На Всесвітній конференції з продовольства в Римі у
1996 р. було схвалено Римську декларацію про всесвітню

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Основні напрями 
подолання голоду, забезпечення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і 

сприяння сталого розвитку  сільського господарства 

До 2030 року покінчити з голодом і забезпечити всім, особливо малозабезпеченим і 
вразливим групам населення, включаючи немовлят, цілорічний доступ до безпечної, 

поживної та достатньої їжі 

До 2030 року покінчити з усіма формами недоїдання, у тому числі досягти до 2025 року 
погоджених на міжнародному рівні цільових показників, що стосуються боротьби з 

затримкою росту і виснаженням у дітей віком до п’яти років, а також задовольняти потреби 
в харчуванні дівчаток підліткового віку, вагітних і жінок, які годують, та літніх людей 

До 2030 року подвоїти продуктивність сільського господарства і доходи дрібних 
виробників продовольства, зокрема жінок, представників корінних народів, фермерських 

сімейних господарств, скотарів і рибалок, у тому числі шляхом забезпечення гарантованого та 
рівного доступу до землі, інших виробничих ресурсів і факторів сільськогосподарського 

виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для збільшення доданої вартості 
та зайнятості в несільськогосподарських секторах 

До 2030 року забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування 
й упровадити методи ведення сільського господарства, які дозволяють підвищити 
життєстійкість і продуктивність та збільшити обсяги виробництва, сприяють 
збереженню екосистем, зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату, 

екстремальних погодних явищ, засух, повеней та інших лих і поступово покращують 
якість земель та ґрунтів 

 Вжити заходів для 
забезпечення належного 
функціонування ринків 
продовольчих товарів і 
продукції їх переробки та 
сприяти своєчасному 
доступу до ринкової 
інформації, у тому числі 
про продовольчі резерви, з 

метою допомогти 
обмежити надмірну 
волатильність цін на 
продовольство 

Збільшити інвестування, у тому 
числі шляхом активізації 

міжнародного співробітництва, в 
сільську інфраструктуру, 

сільськогосподарські дослідження 
й агропропаганду, розвиток 
технологій і створення 

генетичних банків рослин і 
тварин з метою зміцнення 
потенціалу країн, що 

розвиваються, особливо найменш 
розвинених країн, у галузі 
сільськогосподарського 

виробництва 

До 2020 року забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і культивованих 
рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних ним диких 
видів, у тому числі шляхом належного утримання різноманітних банків насіння і рослин 
на національному, регіональному та міжнародному рівнях, сприяти розширенню 
доступу до генетичних ресурсів і пов’язаних з ними традиційних знань та спільному 
використанню на справедливій і рівній основі вигод від їх застосування на умовах, 

погоджених на міжнародному рівні 
 

Усувати та припиняти введення 
торгових обмежень і виникнення 
викривлень на світових ринках 
сільськогосподарської продукції, 

у тому числі шляхом 
паралельної ліквідації всіх форм 

субсидування експорту 
сільськогосподарської продукції 
та всіх експортних заходів, що 
мають аналогічні наслідки, 
згідно з мандатом Дохійського 
раунду переговорів з питань 

розвитку 

Рис. 1. Основні напрями подолання голоду, забезпечення продовольчої безпеки, 
Рис. 1. Основні напрями подолання голоду, забезпечення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння

сталого розвитку сільського господарства в контексті цілей сталого розвитку до 2030 р.

Джерело: [3].
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Таблиця 1. Основні напрями
Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки

на період до 2020 року

Джерело: [5].

Фактори впливу на негативну 
тенденції в аграрному секторі 

 
Шляхи розв’язання Проблеми 

Передбачувані результати  
виконання Програми 

− недосконалістю врегулювання 
земельних відносин; 
− високим рівнем розораності, 
деградації сільськогосподарських 
земель; 
− недосконалістю нормативно-
правового забезпечення 
бонітування і грошової оцінки 
земель; 
− низьким рівнем використання 
потенціалу меліорованих земель; 
− недостатнім рівнем розвитку 
агротехнологій, що не забезпечує 
отримання екологічно безпечних 
та економічно ефективних 
результатів сільськогосподарської 
діяльності; 
− недосконалістю законодавства 
щодо розвитку органічного 
сектору сільськогосподарського 
виробництва; 
− високою енерговитратністю та 
залежністю 
сільськогосподарського 
виробництва від імпортних 
паливно-енергетичних ресурсів; 
− низьким рівнем забезпечення 
сільськогосподарською технікою; 
− відсутністю мотивації у 
сільськогосподарських 
товаровиробників до розвитку 
трудомістких галузей та високою 
вартістю капіталу, що стримує їх 
розвиток, зокрема овочівництва, 
садівництва, виноградарства, 
хмелярства, тваринництва, 
органічного виробництва; 
− втратою основних фондів 
сільськогосподарських 
підприємств різної форми 
власності, в тому числі 
рибопромислового флоту, 
внаслідок тимчасової окупації 
Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя; 
− відсутністю спеціалізованої 
фінансово-кредитної 
інфраструктури, орієнтованої на 
обслуговування 
сільськогосподарського 
виробництва; 
− недостатніми обсягами 
державної фінансової підтримки 
розвитку сільськогосподарського 
виробництва, недосконалою 
системою страхування ризиків та 
нестабільністю податкового 
законодавства; 
− недостатнім рівнем розвитку 
системи логістики в сільському 
господарстві та інфраструктурі 
аграрного ринку; 
− низьким рівнем 
самоорганізації та 
саморегулювання ринку 
сільськогосподарської продукції, 
недостатнім рівнем розвитку 
кооперативних та інших об’єднань 
сільськогосподарських 
товаровиробників; 
− відсутністю системного 
підходу до просування на 
зовнішньому ринку вітчизняної 
аграрної продукції; 
відсутністю дієвих заходів із 
залучення господарств населення 
у ринковий механізм 
функціонування аграрного 
сектору 

− наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері сільського 
господарства, включаючи вимоги до безпечності харчових продуктів, сприяння 
широкому впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP), на потужностях 
харчової та переробної галузей; 
− розроблення заходів з удосконалення системи оподаткування, запровадження нових 
інструментів державної підтримки, що базуватимуться на принципах публічності і 
прозорості використання державних фінансів, підвищення ефективності інтервенційної 
діяльності державних агентів на ринку аграрної продукції; 
− запобігання застосуванню стимулів, включаючи субсидії, що завдають шкоди 
біорізноманіттю, та впровадження позитивних стимулів для збереження і сталого 
використання біорізноманіття; 
− удосконалення системи кредитного забезпечення, а також розвитку державної 
підтримки страхування аграрних ризиків; 
− забезпечення підтримки фермерських господарств, малих і середніх виробників 
сільськогосподарської продукції та створених ними сільськогосподарських кооперативів; 
− сприяння створенню нових потужностей з виробництва та глибокої переробки 
сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих, зокрема у сфері виробництва 
органічної продукції, садівництва, тваринництва, виноградарства, продукції дитячого 
харчування тощо; 
− здійснення контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського 
призначення, запровадження економічного стимулювання користувача (власника) землі 
щодо раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського призначення; 
− здійснення заходів боротьби з деградацією сільськогосподарських земель та 
опустелюванням, включаючи проведення моніторингу та агрохімічної паспортизації, 
консервації малопродуктивних і техногенно забруднених земель, запровадження 
енергозберігаючих та енергоощадних технологій, а також сучасних систем живлення, 
відновлення та розвиток систем меліорації; 
− розвитку біржового ринку, запровадження фінансових та інших інструментів на ринку 
сільськогосподарської продукції (аграрні розписки, ф’ючерсні і форвардні контракти тощо); 
− забезпечення вітчизняних сільськогосподарських виробників сучасними селекційними, 
племінними (генетичними) ресурсами та зростання потенціалу їх експорту, 
удосконалення та забезпечення ефективного ведення державного реєстру 
сільськогосподарських тварин, запровадження системи оцінки та визначення племінної 
цінності тварин, ведення племінного обліку через створення інформаційних 
автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси; 
− забезпечення збереження генетичного різноманіття культурних сортів рослин, 
сільськогосподарських та одомашнених тварин і їх диких родичів з метою мінімізації 
генетичної ерозії та збереження агробіорізноманіття; 
− запровадження ефективного механізму розвитку рибного промислу та аквакультури, 
відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах 
загальнодержавного значення; 
− забезпечення регулювання та здійснення промислу водних живих ресурсів у сталий 
спосіб відповідно до науково обґрунтованих лімітів та із застосуванням екосистемного 
підходу для уникнення надмірного вилову, збереження біорізноманіття і запобігання 
негативному впливу на вразливі екосистеми та види, яким загрожує зникнення; 
впровадження заходів з відновлення та відтворення для всіх вразливих видів; посилення і 
удосконалення методів протидії незаконному рибальству; 
− модернізації існуючих ветеринарно-санітарних заводів з утилізації відходів тваринного 
походження, залучення інвестицій через механізм державно-приватного партнерства 
та/або приватизації; 
− проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших 
забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, 
створення та організації системи моніторингових досліджень на губчастоподібну 
енцефалопатію великої рогатої худоби, отримання статусу контрольованого ризику за 
даним захворюванням у Міжнародному епізоотичному бюро; 
− вжиття заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища від 
надлишку біогенних речовин до рівня, який не завдає шкоди екосистемам та 
біорізноманіттю; 
− впровадження енергоощадних технологій глибокої переробки сільськогосподарської 
продукції у харчовій та переробній промисловості; 
− технічної модернізації сільськогосподарського виробництва через стимулювання 
зростання рівня виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання; 
− зменшення енерговитратності та імпортоенергозалежності в результаті створення умов 
для впровадження проектів з виробництва та/або використання твердих, рідких видів 
біопалива та біогазу, а також сировини для них підприємствами агропромислового 
комплексу; 
− поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій міжнародних 
фінансових установ та держав — стратегічних партнерів України для реалізації проектів в 
агропромисловому комплексі з дотриманням принципів прозорості, ефективності та 
можливості використання інституту державно-приватного партнерства; 
− стимулювання створення та функціонування об’єднань виробників 
сільськогосподарської продукції, зокрема через делегування повноважень 
саморегулівним організаціям в агропромисловому комплексі; 
− розширення діяльності сільськогосподарських дорадчих служб, орієнтованих на 
безпосередню роботу з сільським населенням, що сприятиме адаптації дрібних та 
середніх сільськогосподарських виробників до конкурентних умов господарювання; 
− здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок; 
− запровадження системи консультацій бізнесу в режимі реального часу щодо вирішення 
питань торгівлі на ринку ЄС 

− збільшення обсягів 
виробництва валової 
сільськогосподарської продукції 
всіма категоріями господарств; 
− зменшення площі 
деградованих 
сільськогосподарських угідь та 
прогрес у напрямі досягнення 
нейтрального рівня деградації 
земель; 
− удосконалення структури 
сільськогосподарських угідь та 
напрямів; 
− провадження господарської 
діяльності з метою формування 
збалансованого співвідношення 
між земельними угіддями та 
забезпечення екологічної 
безпеки і рівноваги території; 
− створення сучасної системи 
насінництва та розсадництва, 
збільшення експорту 
насіннєвого матеріалу, 
поліпшення племінних і 
продуктивних якостей тварин; 
− розширення площі 
виробництва органічної 
продукції та сировини, 
збільшення площі спеціальних 
сировинних зон; 
− створення державного реєстру 
племінних 
сільськогосподарських тварин; 
− ефективне використання 
рибогосподарських водних 
об’єктів для вирощування риби 
в умовах аквакультури та 
доведення загального обсягу 
добування риби та інших 
водних біоресурсів до 110 тис. 
тонн на рік; 
− збільшення обсягу 
виробництва харчових 
продуктів на 6—8 відсотків, 
дитячого харчування на  
9 відсотків; 
− запобігання виникненню 
пріонних інфекцій та захист 
населення і територій у разі їх 
появи; 
− зменшення обсягу 
споживання традиційних 
енергоресурсів галуззю на 8—
10 відсотків; 
− розширення бази формування 
власних фінансових ресурсів 
агропідприємств та поліпшення 
умов доступу до зовнішніх 
джерел фінансування; 
− удосконалення системи 
державної підтримки 
сільськогосподарського 
виробництва та її прозорість; 
− створення ефективної 
інформаційно-маркетингової 
системи; 
− збереження біорізноманіття та 
формування екомережі; 
− зменшення рівня бідності 
населення у сільській місцевості 
та наближення розміру 
середньомісячної заробітної 
плати працівників сільського 
господарства до середнього 
рівня за галузями економіки; 
− збільшення обсягу експорту 
вітчизняної 
сільськогосподарської продукції 
на 3–4 відсотки, а продукції 
харчової та переробної 
промисловості на 5–7 відсотків 
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продовольчу безпеку і План дій, прийнятий на Всесвітній
продовольчій конференції. Ці документи заклали осно-
ви досягнення єдиної мети у світі — продовольчої без-
пеки, взятої на рівні індивіда, домогосподарства, краї-
ни, регіону і всього світу в цілому

Концепція міжнародної продовольчої безпеки зна-
ходить своє відображення в ряді політичних документів
"Великої сімки" [2]. У вересні 2015 року на 70-й юві-
лейній сесії Генеральній Асамблеї ООН було схвалено
Програму глобального світового розвитку до 2030 року,
яка, зокрема, визначає програмні принципи щодо реа-
лізації концепції міжнародної продовольчої безпеки.
Безумовно, ця концепція є новим політичним і міжна-
родно-правовим феноменом та підлягає глибокому ви-
вченню всіх її аспектів за участю представників багать-
ох галузей знань. Проте неодмінною умовою забезпе-
чення міжнародної продовольчої безпеки є розробка
відповідного механізму дії в цій важливій сфері міжна-
родного співробітництва.

У квітні 1945 року при Організації Об'єднаних Націй
було створено міжнародну організацію з питань
сільського господарства і продовольства — Продоволь-
чу і сільськогосподарську організацію ООН (ФАО), яка
є спеціалізованою міжнародною організацією щодо за-
безпечення міжнародної продовольчої безпеки.

На сьогодні Україна є одним із головних партнерів
ФАО, а після схвалення Програми глобального світо-
вого розвитку до 2030 року виникла нагальна не-
обхідність перегляду програми "ФАО — Україна", яка
повинна стати не тільки віддзеркаленням наших націо-
нальних інтересів у продовольчій сфері, а й активізува-
ти участь України у забезпеченні міжнародної продо-
вольчої безпеки. Програма глобального світового роз-
витку до 2030 року декларує амбітні плани щодо ство-
рення стійких й продуктивних міжнародних продоволь-
чих систем. Досягнення цих цілей буде вирішальною
мірою залежати від прогресу в сільському господарстві.
Україна, як аграрна держава з міцним земельним потен-
ціалом, безумовно є активним виконавцем цієї Програ-
ми. Україна зацікавлена в розширенні співробітництва
з ФАО і прагне більш активно долучатися до процесів
вироблення рішень і забезпечити належний рівень пред-
ставлення України в Секретаріаті ФАО. Також зараз
вирішується питання відкриття регіонального офісу
ФАО на території України.

Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дот-
римуються всі країни світу, встановлюють власні показ-
ники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних
завдань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на за-
сіданнях Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня
2015 року.

Президент України Петро Порошенко у своєму ви-
ступі на Саміті ООН з Порядку денного в галузі роз-
витку на період після 2015 року, який відбувся в рамках
70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, і під час якого
було надано загальне бачення нових орієнтирів розвит-
ку до 2030 р. зазначив: "Для досягнення Цілей Сталого
Розвитку на національному рівні Україна здійснювати-
ме нові програми і проекти, які на практиці забезпечать
макроекономічну стабільність, екологічний баланс та
соціальну згуртованість. ЦСР служитимуть в якості за-
гальної основи для подальших перетворень в Україні".

Саме Ціль 2 — Подолання голоду, забезпечення
продовольчої безпеки, поліпшення харчування і спри-
яння сталого розвитку сільського господарства, її
основні напрями та складові представлені нами на ри-
сунку 1 [3].

Механізм забезпечення міжнародної продовольчої
безпеки, на нашу думку, включає три головні елемен-
ти: 1) норми міжнародного права, що регулюють за-
безпечення міжнародної продовольчої безпеки;
2) міжнародні організації (інститути), які реалізують
норми міжнародного права у сфері забезпечення
міжнародної продовольчої безпеки та 3) спеціальні

засоби та способи, які діють (застосовуються) у сфері
забезпечення міжнародної продовольчої безпеки.
Інституційний механізм забезпечення міжнародної
продовольчої безпеки являє собою сукупність між на-
родних організацій (інститутів), які відповідно до
міжнародних угод у взаємодії із суб'єктами міжнарод-
ного публічного права і за допомогою спеціальних за-
собів та способів прагнуть до забезпечення продоволь-
чої безпеки в усьому світі.

В умовах сьогодення Україна не могла стояти осто-
ронь проблеми продовольчої безпеки як на міжнарод-
ному рівні, державному та регіональному. В Полтавській
області розроблено та затверджена Програма розвит-
ку регіону на 2015—2020 роки.

На рівні держави прийнято Стратегією сталого
розвитку "Україна-2020" за вектором безпеки одним
із пріоритетів визначено безпеку життя і здоров'я лю-
дини та доступ до безпечних харчових продуктів, Стра-
тегією розвитку аграрного сектору економіки на пері-
од до 2020 р. та Концепцією Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки на пері-
од до 2020 р.  головною стратегічною метою його роз-
витку визначено гарантування продовольчої безпеки
держави в умовах глобалізації та посилення присут-
ності нашої держави на світовому ринку сільськогос-
подарської продукції й об'єднаними зусиллям усіх
суб'єктів публічної влади з забезпечення продоволь-
чої безпеки та суб'єктів агропромислового комплексу
[4; 5]. Відповідно до Концепції складна ситуація в аг-
рарному секторі економіки викликана певними факто-
рами, які необхідно вирішити відповідними шляхами та
отримати результати, нами було сформовано та пред-
ставлено в табл. 1 [5].

Для виконання Програми необхідно близько 47,1 млрд
гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету
35,6 млрд гривень. Фінансування Програми в необхід-
них обсягах передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного і місцевих бюджетів, приватних інве-
стицій та інших джерел, не заборонених законодав-
ством. Для виконання Програми також залучатиметься
міжнародна технічна та фінансова допомога.

Програма передбачає виконання в декілька етапів
протягом 2016—2020 років, а саме:

— перший етап (2016 рік) передбачає розроблення,
прийняття нових і внесення змін до нормативно-право-
вих актів, що стосуються розвитку аграрного сектору
економіки;

— другий етап (2017—2020 роки) передбачає прове-
дення аналізу виконання заходів першого етапу, їх ко-
ригування та подальше виконання заходів Програми.

Однією з головних складових розв'язання та вирі-
шення Концепції є дотримання якості продукції. Ще
23 грудня 1997 року в Україні був прийнятий Закон Ук-
раїни "Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів" (редакція за № 2042-19
від 04 квітня 2018 р.) відповідно до якого, безпечний хар-
човий продукт — харчовий продукт, який не справляє
шкідливого впливу на здоров'я людини та є придатним
для споживання [6].

Законодавство про безпечність якості харчових про-
дуктів складається насамперед з Конституції України,
відповідного Закону, інших актів законодавства, що
розробляються та складаються відповідно до норматив-
ного регулювання безпечності продуктів харчування
ЄС.

Держава здійснює регулювання безпечності та ок-
ремих показників якості харчових продуктів шляхом:

— встановлення санітарних заходів;
— встановлення вимог до окремих показників якості

харчових продуктів;
— державної реєстрації визначених цим Законом

об'єктів санітарних заходів;
— видачі, припинення, анулювання та поновлення

експлуатаційного дозволу;
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— інформування та підвищення обізнаності опера-
торів ринку і споживачів щодо безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів;

— встановлення вимог щодо стану здоров'я персо-
налу потужностей;

— участі у роботі відповідних міжнародних органі-
зацій;

— здійснення державного контролю;
— притягнення операторів ринку, їх посадових осіб

до відповідальності у разі порушення законодавства про
безпечність та окремі показники якості харчових про-
дуктів [6].

З 1 вересня 2005 р. Міжнародною організацією зі
стандартизації було запроваджено стандарт ISO 22000,
який об'єднує принципи аналізу небезпечних факторів і
визначає положення системи менеджменту харчової без-
пеки — вимоги до світових виробників продуктів харчу-
вання. Метою запровадження стандарту ISO 22000 є ви-
готовлення безпечних продуктів харчування в системі "від
лану — до столу", починаючи від заготівельників кормів,
первинної обробки сировини, безпосередніх виробників
харчових продуктів, включаючи підприємства — вироб-
ники пакувальних матеріалів, харчових добавок тощо.
Потребою запровадження відповідного стандарту якості
стало збільшення випадків захворювань унаслідок хар-
чових отруєнь серед населення. У країнах ЄС цей стан-
дарт є обов'язковим для учасників харчового ринку. На
жаль, в Україні стандарт ISO 22000 не є обов'язковим для
виконання підприємствами агропромислового комплек-
су (АПК) та харчової промисловості.

Зазначимо, що на підставі наказу Держспожив-
стандарту України № 72 від 2 квітня 2007 р. в Україні з
1 серпня 2007 р. запроваджено Національний стандарт
України ДСТУ ISO 22000:2007. На сьогодні в Україні
також діє з 1 липня 2003 р. технічний стандарт ДСТУ
4161-2003, який становить вітчизняну систему управ-
ління безпечністю харчових продуктів. Останні тен-
денції в економіці України вказують на необхідність
здійснення кардинальних кроків щодо гармонізації
вітчизняного законодавства у сфері виробництва про-
дуктів харчування з європейським. Система державних
стандартів, які ще й досі застосовуються в Україні, була
розроблена для реалізації завдань в умовах планової
економіки і не може використовуватися відповідно до
принципів ринкової економіки, оскільки саме стандар-
ти продовольчої безпеки є обов'язковими, а стандарти
якості приймаються добровільно. Чинні Держстандар-
ти обмежують можливість споживчого ринку, а також
гальмують запровадження новітніх технологій харчу-
вання. Система держстандартів не може швидко реагу-
вати на появу нових ризиків, які можуть спричинити
реальну загрозу продовольчій безпеці. Тому запровад-
ження обов'язковості виконання міжнародного стан-
дарту ISO 22000 з урахуванням членства України в COT,
що передбачено Законом України "Про ратифікацію
протоколу про вступ України до Світової організації
торгівлі" за № 250 від 10 квітня 2008 р. [7].

Оскільки перед Україною в сучасних умовах виникає
сприятлива можливість виходу на світові продовольчі рин-
ки, яка залежить від спроможності вітчизняних аграрних
підприємств забезпечити відповідно до міжнародних стан-
дартів якість і безпечність продуктів харчування та про-
довольчої сировини, прийняття цього Закону є першочер-
говим кроком держави на шляху до побудови нової сис-
теми управління якістю серед вітчизняних підприємств
харчової промисловості та підприємств АПК.

На жаль, у країні не створено механізму формуван-
ня продовольчих ресурсів, який має бути заснований на
економічному стимулюванні вітчизняних товаровироб-
ників і розвитку ринкової інфраструктури. Потрібно
невідкладно розробити обгрунтовані рекомендації щодо
удосконалення взаємовідносин бірж із сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками. Це дасть змогу зменши-
ти кількість посередників у ланцюгу товаропросування.

Станом на сьогодні в Україні спостерігаються нега-
тивні тенденції, які проявляються через низку факторів,
що впливають на рівень забезпечення продовольчої без-
пеки. Це зростання протягом останніх років цін на на-
фту, газ, електроносії, відсутність маркування про-
дукції, яка містить ГМО. Аграрна реформа в Україні
затягнулася на невизначений час, тому державна
підтримка, особливо в умовах фінансової кризи, є не-
обхідною для аграрних товаровиробників, а завдання
здійснити адаптацію аграрного законодавства відпо-
відно до вимог СОТ та ЄС є першочерговим.

Категорія економічної ефективності та відповідні кри-
терії її оцінки в економічній науці грунтовно відпрацьо-
вані. В сучасному менеджменті це також обгрунтовано по
відношенню до управління організацією (підприємством)
в умовах ринкової конкуренції. Ці підходи можуть бути
частково використані при визначенні поняття ефектив-
ності державного регулювання. Однак повної відповід-
ності бути не може, оскільки це пов'язано з особливістю
державного регулювання як діяльності, що здійснюється
за допомогою державної влади і державними органами.
Тому зміст визначення поняття "ефективність державно-
го регулювання" можна визначити через модель —
співвідношення "вхід-вихід", що характеризує діяльність
політичної системи в цілому та підсистеми управління, як
її частини. На "вході" системи: вимоги суспільства (керо-
ваний об'єкт), які обумовлюють прийняття відповідних
рішень і керуючого суб'єкта — легітимність (довіра сусп-
ільства) і ресурси, якими володіє держава для реалізації
можливих рішень. На "виході" — реальна зміна об'єкта,
як наслідок, здійснення рішень і досягнення цілей суб'єкта
управління. Поняття "критерій ефективності" державно-
го регулювання визначає ознаку чи сукупність ознак, на
основі яких оцінюється ефективність системи державно-
го регулювання. В основі критерію ефективності — покла-
дені принципи державного регулювання, оскільки вони пе-
редбачають об'єктивно обумовлені нормативні вимоги, які
вироблені практикою державного регулювання та засо-
бами регулювання зв'язку між цілями і результатами ре-
гулювання (рис. 2) [8, с. 13].

В залежності від критеріїв ефективності аграрного
та продовольчого ринків можна вимірювати за відпо-
відною системою показників [9, с. 320]. З точки зору за-
безпечення соціально-економічних потреб населення до
системи показників вимірювання ефективності держав-
ного регулювання галузі доцільно включити.

— Коефіцієнт продовольчого забезпечення населен-
ня по видах сільськогосподарської продукції (К

пз
):

(1),

де С
ф
 — фактичне споживання певного виду харчо-

вого продукту на душу населення в рік, кг;
С

н
 — споживання певного виду харчового продукту

на душу населення в рік за нормою, кг.
— Питому вагу витрат на харчування у доходах на-

селення (d):

(2),

де d — питома вага витрат на харчування у доходах
домогосподарств, %;

В
к 

— витрати на харчування в розрахунку на одне
домогосподарство, грн;

Д
д 
— сукупні доходи в розрахунку на одне домогос-

подарство, грн.
— Коефіцієнт зайнятості сільського населення (К

зн
):

(3),

де К
п
 — середньорічна кількість працівників, що про-

живають у сільській місцевості, зайнятих у різних сфе-
рах матеріальної діяльності, осіб;
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К
нп

 — чисельність сільського населення у працездат-
ному віці, осіб.

— Рівень соціальної підтримки сільського населен-
ня (Р

с
):

(4),

де Б
с
 — бюджетні кошти, спрямовані на соціальну

підтримку села, гр.од.;
К

н
 — чисельність сільського населення, осіб.

— Рівень працевлаштування сільського населення
(Р

п
):

(5),

де К
кп

 — кількість кваліфікованих працівників, що
проживають в сільській місцевості, осіб;

В — кількість вакантних робочих місць.
Використання показників вимірювання ефективності

державного регулювання аграрного ринку є актуальним
наині з точки зору дотримання вимог Закону України
"Про пріоритетність соціального розвитку села та аг-
ропромислового комплексу в народному господарстві".
Наприклад, показник рівня працевлаштування сільсько-
го населення (Р

п
) важливий у тому відношенні, що у дов-

гостроковому періоді сільськогосподарські підприєм-
ства, мінімізуючи виробничі витрати в умовах зміни мас-
штабів виробництва, повинні прийняти рішення віднос-
но використання таких ресурсів як праця і капітал, які у
цьому випадку виступають як змінні фактори. Вирішен-
ня проблем пріоритетності факторів виробництва в умо-
вах ринку не завжди здійснюється на користь праці,
отже, держава, оберігаючи сільський уклад життя, по-

винна втручатися у регулювання ринку праці. Досвід
інших країн світу показує, що визначальним чинником
у такому відношенні є фактор зайнятості [10].

Система державного регулювання економіки скла-
дається з різноманітних підсистем та поділяється на
ієрархічні рівні в залежності від адміністративно-тери-
торіального поділу країни. При цьому кожний рівень
ієрархії управління являє собою відносно відособлену
підсистему в якій наявні свої локальні цілі та відповідно
свої локальні критерії ефективності. Таким чином, в
ієрархічній структурі загальносистемна ціль розподі-
ляється на систему локальних цілей за відповідними
рівнями, утворюючи "дерево цілей" та відповідно "де-
рево критеріїв ефективності". На кожному рівні управ-
ління наявні власні специфічні ресурси на вході, та відпо-
відно, власні притаманні тільки даному рівню отримані
результати [11, с. 9]

Світовий досвід переконує, що основою створення
раціонального та стійкого, економічного збалансовано-
го сільськогосподарського виробництва є цілеспрямо-
вана державна підтримка. Важливе значення мають не
лише обсяги державної підтримки, а й механізми її на-
дання. Механізм державної підтримки аграрного сек-
тору регулюється Законом України "Про державний
бюджет України" [12] і "Про державну підтримку
сільського господарства України" [13], а порядок ви-
трачання бюджетних коштів щорічно визначається
окремими постановами Кабінету Міністрів України.
Класифікація механізму державної підтримки зображе-
на на рисунку 3.

В державній підтримці сільськогосподарських това-
ровиробників держава повинна не тільки сприяти інди-
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відуальному підходу, але і стимулювати їх розвивати
власну збутову інфраструктуру, що допоможе позба-
витись від посередників у сільському господарстві та
наблизитись до світових моделей розвитку агропро-
мислового комплексу [14].

7 лютого Кабінет Міністрів України схвалив програ-
ми підтримки аграрного сектору за ключовими напря-
мами у рамках Державного бюджету на 2018 рік. Загаль-
на сума підтримки складе 6,3 млрд грн проти 5,5 млрд
грн у минулому році.

Основним критерієм, як показав аналіз міжкатего-
ріальних зв'язків, досягнення продовольчої безпеки є
рівень самозабезпечення продуктами харчування міста,
регіону, держави. Суть його зводиться до здатності дер-
жави задовольнити потреби населення продуктами хар-
чування, питною водою тощо незалежно від зовнішніх і
внутрішніх загроз [15]. Обсяг, якість і асортимент про-
довольства повинні бути необхідними та достатніми для
нормального фізичного і соціального розвитку особис-
тості та, як наслідок, забезпечення здоров'я і розшире-
ного відтворення народонаселення.

Продовольча безпека країни — одна з складових
частин національної та економічної безпеки як держа-
ви так і країн світу. Для її забезпечення держава вико-
ристовує цілий ряд засобів, які створюють механізм за-
безпечення продовольчої безпеки (рис. 4).

На наше переконання, умовами забезпечення про-
довольчої безпеки регіону є наступні: економічна дос-
тупність продуктів харчування; раціональне поєднання
продовольства власного виробництва та ввезеного в
рамках єдиного економічного простору країни; непри-
пустимість міжрегіональних бар'єрів у торгівлі.

Неодмінною умовою сталого розвитку аграрного
сектору економіки та забезпечення продовольчої без-
пеки держави є підтримка на рівні держави сільськогос-
подарських товаровиробників. Сьогодні до організації
фінансового забезпечення аграрного сектору економі-
ки потрібний новий підхід, удосконалення розглянутих
напрямів державної підтримки шляхом проведення ак-
тивних заходів на рівні сільськогосподарських
підприємств, створення нових фінансово-кредитних
структур. На розвиток сталого та конкурентоспромож-
ного агропромислового виробництва має бути спрямо-
вана аграрна політика країни. Державі слід продовжу-
вати політику участі в економічному процесі як безпо-
середньому суб'єкті суспільних і економічних відносин,
що сприятиме посиленню підтримки ринкових інсти-
туцій і розвитку інфраструктури АПК. Доцільно вста-
новити частину сільського господарства у витратній ча-

стині бюджету відповідно до питомої ваги у ВВП, а та-
кож регламентувати надання бюджетної підтримки
сільському господарству в регіонах у законодавчому по-
рядку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в Україні та світі питання забезпечен-

ня продовольчої безпеки і підтримки достатнього рівня
самозабезпечення продовольством є досить гострим.
Для його вирішення потрібно прискорити аграрну ре-
форму, спрямовану на модернізацію агросфери, реалі-
зацію комплексу заходів зі створення необхідної інфра-
структури, зниження міжрегіональних бар'єрів на шля-
ху руху продовольчої продукції. Такі зміни є необхід-
ною ланкою загальних макроекономічних перетворень
економіки в ефективну ринкову систему та спрямовані
не тільки на соціально-економічну, галузеву і техноло-
гічну реструктуризацію, а й зміну економічної поведін-
ки сільськогосподарських виробників.

Необхідно чітко визначити та сформувати механізм
забезпечення продовольчої безпеки, який повинен га-
рантувати конкурентоспроможність агропромислово-
го комплексу з оптимальною структурою власного ви-
робництва, здатного в умовах світової глобалізації та
міжнародної інтеграції випускати якісну продукцію та
повною мірою забезпечувати державу і населення про-
дуктами харчування.

Необхідно чітко визначити та сформувати механізм
забезпечення продовольчої безпеки, який повинен га-
рантувати конкурентоспроможність агропромислово-
го комплексу з оптимальною структурою власного ви-
робництва, здатного в умовах світової глобалізації та
міжнародної інтеграції випускати якісну продукцію та
повною мірою забезпечувати державу і населення про-
дуктами харчування.

Література:
1. Eide A. The human right to adequate food and

freedom from hunger // The right to food in theory and
practice. Rome: FAO, 1998. — P. 1. [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/w9990e/
w9990e03.htm

2. Совместное заявление по всемирной продоволь-
ственной безопасности. Аквильская инициатива по про-
довольственной безопасности (АИПБ). Документ при-
нят главами государств и правительств "Группы вось-
ми" 8—10 июля 2009 года: пер. с англ. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/
events/articles/2009/07/219334/219445. shtml

 
Основні механізми (напрями) забезпечення продовольчої безпеки 

У сфері підвищення доступності 
виробництва 

У сфері агропромислового 
виробництва 

Адресна допомога начеленню 

Система контролю якості та 
безпечності продуктів харчування 

 Нормативно-правовий механізм 

Розвиток товаропровідної 
інфраструктури та логістики 

Прибуток чи досягнення 
соціального ефекту 

Удосконалення фінансово-
кредитної системи 

Митно-тарифне регулювання 

Формування резервних фондів 

Техніко-технологічний розвиток 

Система організації та управління забезпеченням продовольчої безпеки 

Технічні регламенти 

Рис Рис. 4. Механізм забезпечення продовольчої безпеки



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87www.economy.in.ua

3. Цілі сталого розвитку 2016—2030 рр. [Елетрон-
ний ресурс] — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/
tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

4. Про Стратегію сталого розвитку "Україна —
2020": Указ президента України за № 5/2015 від 12 січ.
2015 р. [Елетронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

5. Про схвалення Концепції Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки на період
до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни за № 1437-р від 30 груд. 2015 р. [Елетронний ресурс]
— Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/
248907971

6. Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів: Закон України за № 771
від 23 груд. 1997 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
771/97-%D0%B2%D1%80

7. Про ратифікацію протоколу про вступ України
до СОТ: Закон України за № 250 від 10 квіт. 2008 p.
[Елетронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/250-17

8. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогос-
подарського виробництва: автореф. дис. на здобуття
вчен. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.03 — еконо-
міка та управління національнім господарством / А.Д. Діб-
рова. — Київ, 2008. — 40 с.

9. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери /
О.М. Могильний. — Ужгород: ІВА, 2005. — 400 с.

10. Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві:
Закону України, затверждений Верховною Радою УРСР
за № 400-XII від 17 жовт. 1990 р. [Елетронний ресурс] —
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
250-17 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400-12

11. Гатаулин А.М. О системном подходе к оценке
экономической эффективности в АПК / А.М. Гатаулин
// Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий. — 2006. — №8. — С. 8—11.

12. Про державний бюджет України на 2018 рік: За-
кон України за № 2246-VIII від 07 груд. 2017 р. [Елет-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.ra-
da.gov.ua/laws/show/2246-19

13. Про державну підтримку сільського господар-
ства України: Закон України за № 1877-IV від 24 черв.
2004 р. [Елетронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

14. Чернієнко О.О. Сучасні проблеми державного
регулювання ринку цукру / О.О. Чернієнко // Еконо-
міка АПК. — 2012. — № 2. — С. 61—65.

15. Румик І.І. Оцінка загроз продовольчої безпеки
України / І.І. Румик // Збірник наукових праць "Вчені
записки Університету економіки та права "КРОК". —
Вип. 32. — Т. 2. — К., ВНЗ "Університет економіки та
права "Крок", 2012. — С. 137—143.

References:
1. Eide, A. (1998), "The human right to adequate food

and freedom from hunger", The right to food in theory and
practice, available at: http://www.fao.org/docrep/w9990e/
w9990e03.htm (Accessed 30 May 2018).

2. G8 (2009), "Joint Declaration on World Food Security.
Aquile Initiative on Food Security (AIPB). The document
was adopted by the Heads of State and Government of the
G8 on July 8—10, 2009", available at: http://archive.krem-
lin.ru/events/artitsles/2009/07/219334/219445 (Accessed
30 May 2018).

3. UN (2017), "The goals of sustainable development
2016—2030", available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-
rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 30
May 2018).

4. President of Ukraine (2015), Decree "About the
Strategy of Sustainable Development "Ukraine 2020"",
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
(Accessed 30 May 2018).

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Order "On
Approval of the Concept of the State Target Program for
the Development of the Agricultural Sector for the period
up to 2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/
npas/248907971 (Accessed 30 May 2018).

6. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of
Ukraine "On Quality and Safety of Food Products and Food
Raw Materials", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 May
2018).

7. Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of
Ukraine "On the Ratification of the Protocol on the
Accession of Ukraine to the World Trade Organization",
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/250-17
(Accessed 30 May 2018).

8. Dibrova, A.D. (2008), "State regulation of agricultural
production", Ph.D. Thesis, Ekonomy, Kyiv, Ukraine.

9. Mohyl'nyj, O. M. (2005), Rehuliuvannia ahrarnoi sfery
[Regulation of agrarian sphere], IBA, Uzgorod, Ukraine.

10. Verkhovna Rada of Ukraine (1990),The Law of
Ukraine "On the Ratification of the Protocol on the
Accession of Ukraine to the World Trade Organization",
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/250-17
(Accessed 30 May 2018).

11. Hataulyn, A.M. (2006), "About the system approach
to the evaluation of economic efficiency in the agroindustrial
complex", Ekonomyka sel'skokhoziajstvennykh y pere-
rabatyvaiuschykh predpryiatyj, vol. 8, pp. 8—11.

12. Verkhovna Rada of Ukraine (2018),The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2018",
available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
(Accessed 30 May 2018).

13. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of
Ukraine "On State Support for Agriculture in Ukraine",
available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
(Accessed 30 May 2018).

14. Cherniienko, O.O. (2012), "Modern problems of
state regulation of sugar market", Ekonomika APK, vol. 2,
pp. 61—65.

15. Rumyk, I.I. (2012), "Estimation of threats to
Ukraine's food security", Zbirnyk naukovykh prats' Vcheni
zapysky Universytetu ekonomiky ta prava, vol. 32, no. 2,
pp. 137—143.
Стаття надійшла до редакції 11.06.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201888

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурні перетворення в аграрному секторі еко-

номіки України зумовили формування приватного сек-
тора, одним з представників якого є фермерські госпо-
дарства.
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OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

Формування ринкових відносин змушує здійснювати підприємницьку діяльність фермерськими господар-
ствами в невизначених умовах. Тому на перший план висувається завдання адаптації їх до нових економічних
умов і забезпечення сталого розвитку. Рішення цієї задачі може сприяти підвищенню їх економічної ефектив-
ності.

При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в фермерських господарствах
необхідно враховувати специфіку галузі. Виробництво в сільському господарстві, як ні в якій іншій галузі,
пов'язане з використанням природного потенціалу. Тому всі заходи з розвитку сільського господарства і підви-
щення його ефективності повинні бути спрямовані на збереження навколишнього середовища.

Пристосування фермерських господарств до мінливого ринкового середовища визначило економічну
доцільність і виробничу орієнтованість переважної більшості підприємців на вирощування обмеженого пере-
ліку високоліквідних культур, які забезпечують прибутковість цих господарств.

Основними проблемами для більшості фермерських господарств, що стримують можливість здійснення
розширеного відтворення виробництва сільськогосподарської продукції, є: низька платоспроможність, дис-
паритет між цінами на продукцію сільського господарства і матеріально-технічні ресурси, нестача оборотних
коштів, застаріла техніка, відсутність сучасних технологій виробництва сільськогосподарських культур і ви-
рощування тварин, монополізм заготівельних, переробних і торговельних організацій, труднощі збуту вироб-
леної продукції, недосконалість системи державної підтримки, недоступність банківських кредитів.

Formation of market relations forces the farm households to carry out entrepreneurial activity under uncertain
conditions. Therefore, the first task is to adapt the farms to new economic conditions and to ensure sustainable
development.

Solving this problem can help increase their economic efficiency.
When assessing the economic efficiency of agricultural production on farms, it is necessary to take into account

the specifics of the industry. Production in agriculture, as in any other industry, involves the use of natural potential.
Therefore, all measures for the development of agriculture and improving its efficiency should be aimed at preserving
the environment.

The adaptation of farm households to a changing market environment has determined the economic expediency
and production orientation of the vast majority of entrepreneurs to grow a limited list of highly liquid crops that
ensure the profitability of these farms.

The main problems for most farms that restrain the possibility of an expanded reproduction of agricultural
production are: low solvency, disparity between prices for agricultural products and material and technical resources,
lack of working capital, obsolete equipment, lack of modern technologies of agricultural production and breeding,
monopoly of procurement, processing and trade organizations, difficulties in selling manufactured products,
imperfection of state support system, lack of bank loans.
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Довівши свою спроможність і конкурентоспро-
можність, вони стійко зайняли свою нішу в сільськогос-
подарському виробництві нашої держави. Ефективне
функціонування вищезазначених суб'єктів аграрного
бізнесу сприяє підвищенню рівня життя сільського на-
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селення: появі робочих місць на селі, отримання додат-
кового заробітку, раціонального використання
сільськогосподарських угідь.

Фермерські господарства вносять вагомий внесок у
вирішення проблеми продовольчої безпеки. Однак існує
безліч невирішених проблем, найгострішими з яких є:
загальне технічне і технологічне відставання зазначених
суб'єктів господарювання; низькі ціни реалізації
сільськогосподарської продукції по відношенню до цін
на продукцію інших галузей; неможливість постійного
збуту виробленої продукції; інфляція і зростання цін на
засоби виробництва, мінеральні добрива, енергоносії;
недостатній рівень забезпеченості власними оборотни-
ми засобами; тощо.

Реалізовані програми державної підтримки не в
повній мірі відповідають вимогам створення умов ста-
лого розвитку фермерських господарств, формування
необхідних передумов для модернізації виробництва, а
також не носять системний характер.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок щодо вивчення сутності та оцінки
функціонування сільськогосподарських підприємств
різних форм власності і господа- рювання зробили ук-
раїнські вчені: Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Весе-
ляк, П. Макаренко, Л. Мельник, Л. Молдаван, Ю. Ма-
каров, П. Саблук, І. Червен та інші. Проведені дослід-
ження досить наглядно засвідчують, що у сучасних умо-
вах фермерські господарства є досить потужним
сільськогосподарським виробником в Україні. Водночас
залишаються невирішеними чимало теоретичних та
практичних питань, пов'язаних із оцінкою ефективністю
функціонування в наші країні фермерства як малого
бізнесу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розробка практичних рекомендацій

щодо обгрунтування основних аспектів підвищення
ефективності виробництва сільськогосподарської про-
дукції фермерськими господарствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування ринкових відносин змушує здійснюва-

ти підприємницьку діяльність фермерськими господар-
ствами в невизначених умовах. Тому на перший план ви-
сувається завдання адаптації їх до нових економічних
умов і забезпечення сталого розвитку. Рішення цієї за-
дачі може сприяти підвищенню їх економічної ефектив-
ності.

При оцінці економічної ефективності сільськогос-
подарського виробництва в фермерських господарствах

необхідно враховувати специфіку галузі.
Виробництво в сільському господарстві, як
ні в якій іншій галузі, пов'язане з викорис-
танням природного потенціалу. Тому всі
заходи з розвитку сільського господарства
і підвищення його ефективності повинні
бути спрямовані на збереження навколиш-
нього середовища [1].

Протягом 2005—2016 рр. фермерські
господарства через об'єктивні та суб-
'єктивні причини не стали провідними ви-
робниками основних видів сільськогоспо-
дарської продукції.

Внесок фермерського сектору на розви-
ток тваринництва не суттєвий. Насамперед
це пов'язано:

— з високою трудомісткістю виробниц-
тва;

— відсутністю і завищеною вартістю не-
обхідних приміщень та обладнання для ут-
римання тварин;

— низькою рентабельністю галузі.
Саме переважання частки продукції рослинництва

у фермерських господарствах негативно позначається
на обсягах виробництва сільськогосподарської про-
дукції в роки з несприятливими кліматичними умовами
[2].

Підсумковим показником сільськогосподарської
діяльності фермерських господарств є рівень рентабель-
ності. У сільськогосподарському виробництві він роз-
раховується як відношення прибутку (збитку) від реа-
лізації сільськогосподарської продукції до її повної со-
бівартості. Його рівень вказує на ефективність вироб-
ництва сільськогосподарської продукції.

Протягом досліджуваного періоду спостерігається
прибутковість вирощування сільськогосподарських
культур, а в тваринництві — виробництво молока (табл.
1).

Необхідно відзначити, що високий рівень рентабель-
ності є характерним при вирощуванні експортноорієн-
тованих сільськогосподарських культур, зокрема со-
няшнику. В зв'язку з цим більшість фермерських госпо-
дарств у південних та центральних областях України
відводять під посіви соняшнику значні площі ріллі, не
дотримуючи наукових основ землеробства. Така обста-
вина ставить під сумнів довгострокову перспективу
здійснення виробничо-господарської діяльності фер-
мерських господарств.

Суттєві фінансові вкладення держави, у вигляді до-
тації на розвиток садівництва та ягідництва та сприят-
лива кон'юнктура ринку стимулювало до залучення
інвестицій в технологій для вирощування фруктів та ягід.
Ця обставина забезпечила прибутковість садівництва та
ягідництва фермерських господарств [3].

Слід зауважити, що основна маса вирощеної про-
дукції в фермерських господарствах реалізується в пе-
ріод її збирання, коли ціни, які формуються під впли-
вом попиту та пропозиції, знаходяться на досить низь-
кому рівні. Більшість фермерів не мають складів та інших
споруд для зберігання сільськогосподарської продукції.
Тому для підвищення ефективності виробництва вели-
ке значення має вдосконалення збуту продукції на осно-
ві маркетингу.

Сектор фермерських господарств у цілому є прибут-
ковим і рентабельним. Але, по-перше, для нормального
відтворення рівень рентабельності сільськогосподарсь-
кої продукції має бути як мінімум 40%; по-друге, обся-
ги чистого прибутку, як і рівень рентабельності фер-
мерських господарств, не відповідають потребам відтво-
рення виробництва на інтенсивно-інноваційних засадах.

Необхідно відзначити, що суттєвий вплив на рівень
прибутковості має тип фермерських господарств, що
виділяються для ведення статистичних спостережень.
На основі методологічних положень з організації дер-

Показники 
Рік 2016 р. у в. п. до 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 р. 2015 р. 
Культури зернові та 
зернобобові  

19,5 9,3 24,2 38,6 38,0 18,5 -0,6 

Соняшник  45,4 35,7 40,2 71,5 64,4 19 -7,1 
Буряки цукрові  
фабричні 

14,2 8,2 20,9 16,1 32,7 18,5 16,6 

Культури овочеві  11,7 22,1 20,3 43,8 21,2 9,5 -22,6 
Картопля -4,2 23,0 26,1 21,5 13,0 17,2 -8,5 
Культури плодові та 
ягідні 

8,6 22,7 48,4 66,2 47,5 38,9 -18,7 

Виноград 62,9 33,4 -14,7 38,2 61,7 -1,2 23,5 
Молоко 4,9 21,4 19,7 20,5 23,3 18,4 2,8 
Велика рогата худоба 
на м’ясо -7,1 -13,7 -10,1 3,3 -0,1 7 -3,4 

Свині на м’ясо -2,5 -5,0 1,0 2,4 -1,2 1,3 -3,6 
Вівці та кози на м’ясо -13,7 -2,6 -14,0 -2,9 6,0 19,7 8,9 
Птиця на м’ясо 13,4 3,4 2,6 10,2 2,3 -11,1 -7,9 

Таблиця 1. Динаміка рентабельності виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами

України
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жавних статистичних спостережень зі статистики
сільськогосподарських підприємств визначають поря-
док організації та методологію проведення цих держав-
них статистичних спостережень для цілей статистики
сільськогосподарських підприємств підприємства роз-
поділені за розміром на дві групи: великі й середні
сільськогосподарські підприємства та малі сільськогос-
подарські підприємства. Великим, середнім сільськогос-
подарським підприємством є підприємство, розмір яко-
го дорівнює, або перевищує порогові значення хоча б
за одним з таких статистичних критеріїв: — площа
сільськогосподарських угідь — 200 гектарів; чисельність
великої рогатої худоби — 50 голів; — чисельність сви-
ней — 50 голів; — чисельність овець або кіз — 50 голів; —
чисельність птиці — 500 голів; — кількість працюючих у
сільському господарстві — 20 осіб; — обсяг доходу (ви-
ручки) від реалізації продукції, робіт, послуг сільсько-
го господарства — 150 тис. грн. Відповідно, підприєм-
ство, розмір якого менше зазначених порогових вели-
чин, є малим сільськогосподарським підприємством [4].

Крім того, відповідно до Закону України "Про фер-
мерське господарство" використано поняття фермерсь-
кого господарства, а саме: фермерське господарство є
формою підприємницької діяльності громадян із ство-
ренням юридичної особи, які виявили бажання вироб-
ляти товарну сільськогосподарську продукцію, займа-
тися її переробкою та реалізацією з метою отримання
прибутку на земельних ділянках, наданих їм для веден-
ня фермерського господарства, відповідно до закону [5].

Як свідчать результати групувань, вирощування со-
няшнику фермерських господарств у залежності від
типу найвищий рівень ефективності мають середні і ве-
ликі (табл. 2).

Як свідчать результати дослідження, у середніх і ве-
ликих фермерських господарствах значно вищий рівень
закупівельних цін, що є свідченням про кращу якість
насіння соняшнику, більш ефективніша система збуту в
порівняні з малими. Значно нижчий рівень витрат є
свідчення застосування інноваційних технологій при
вирощуванні соняшнику, а також наявність відповідно-
го рівня матеріально-технічного забезпечення середніх
і великих фермерських господарств.

Високий рівень собівартості соняшнику у малих
фермерських господарствах викликано в першу чергу
нетриманням агротехнологічних умов вирощування
даної сільськогосподарської культури. Зокрема запіз-

нення зі збиранням соняшнику до повного висихання
усіх рослин призводить до значного недобору врожаю
(в середньому — 1,7 ц/га) через збільшення втрат на-
сіння від самовимолочування й осипання внаслідок по-
шкодження робочими органами комбайнів [6].

Проте при виробництві м'яса великої рогатої худо-
би спостерігається діаметрально протилежна ситуація.
Прибутковість виробництва яловичини в малих фер-
мерських господарств забезпечується за рахунок низь-
кого рівня собівартості та високого рівня закупівель-
них цін (табл. 3).

Необхідно відзначити, що при порівняльному аналізі
ефективності виробництва яловичини в малих, середніх
і великих фермерських господарствах 4—5 груп прибут-
ковість забезпечується за рахунок значно вищих заку-
півельних цін. Дана обставина свідчить ефективність
збутової політики малих фермерських господарств.

Аналіз характеру діяльності фермерських госпо-
дарств дозволяє виділити три їх групи. Перші — госпо-
дарства, фактично схожі з особистими підсобними гос-
подарствами, що забезпечують найчастіше зайнятість
глави і членів господарства та виробляють продукцію
для особистого споживання. Друга — сімейні селянські
господарства, які виробляють товарну продукцію для
реалізації на ринку. Третя — великі фермерські госпо-
дарства, які використовують працю найманих праців-
ників та за технологією виробництва, що не відрізняють-
ся від великих сільськогосподарських підприємств.

Оцінюючи натуральні показники виробництва про-
дукції рослинництва в порівняні з сільськогосподарсь-
кими підприємствами можемо констатувати, що уро-
жайність сільськогосподарських культур у цій категорії
сільськогосподарських підприємств значно нижча в по-
рівняні з господарствами корпоративного сектору аг-
рарної економіки в цілому (табл. 4).

Подібна ситуація проявляється при проведенні по-
рівняльного аналізу продуктивності сільськогоспо-
дарських тварин та птиці між фермерських господар-
ствами та сільськогосподарськими підприємствами в
цілому (табл. 5).

Дані таблиці 5 свідчать про те, що показники ефек-
тивності виробництва продукції тваринництва в фер-
мерських господарствах поступаються показникам у
великих сільськогосподарських підприємствах, бо
більшість продукції тваринництва виробляється в тва-
ринницьких комплексах, що інтенсивно використовують

Таблиця 2. Групування фермерських господарств за рівнем рентабельності вирощування соняшнику за 2016 р.

Групи за 
рентабель- 
ністю 

соняшнику, 
% 

Великі і середні малі 

% до усіх 
госпо- 
дарств 

Повна 
собівартість 

1 ц 
соняшнику, 
грн 

Ціна 1 ц 
соняшнику, 
грн 

Рента-
бельність, 

% 

% до усіх 
госпо- 
дарств 

Повна 
собівартість 

1 ц 
соняшнику, 
грн 

Ціна 1 ц 
соняшнику, 
грн 

Рента-
бельність, 

% 

до 0 1,7 934,6 801,27 -14,3 9,2 793,4 647,8 -18,3 
0,1-40 22,6 777,8 886,52 14,0 44,6 722,8 799,5 10,6 
40,1-80 21,5 542,2 841,54 55,2 17,3 546,4 818,0 49,7 
80,1-120 17,9 427,8 825,59 93,0 8,9 438,2 840,8 91,8 
більше 120 36,3 290,5 857,42 195,1 20,0 276,2 858,5 210,8 
Усього 100,0 491,2 856,26 74,3 100,0 525,4 820,6 56,2 

Таблиця 3. Групування фермерських господарств за рівнем рентабельності виробництва
та реалізації м'яса ВРХ за 2016 р.

Групи за 
рентабель- 
ністю м'яса 
ВРХ, % 

Великі і середні малі 

% до усіх 
господарств 

Повна 
собівартість 

1 ц м'яса 
ВРХ, грн 

Ціна 1 ц 
м'яса 
ВРХ, грн 

Рента-
бельність, 

% 

% до усіх 
господарств 

Повна 
собівартість 

1 ц м'яса 
ВРХ, грн 

Ціна 1 ц 
м'яса 
ВРХ, грн 

Рента-
бельність, 

% 

до -40 50,0 5184,6 1913,53 -63,1 27,1 4132,1 1860,3 -55,0 
-40,1 до -20 12,5 2968,9 1941,81 -34,6 24,8 3930,5 2523,3 -35,8 
-20,1 до 0 10,7 2470,7 2156,63 -12,7 23,3 2216,0 1964,4 -11,4 
0,1-20 16,1 2039,9 2072,05 1,6 15,5 2215,5 2258,3 1,9 
більше 20 10,7 1472,6 2165,01 47,0 9,3 1566,5 2287,6 46,0 
Усього 100,0 2290,5 2086,08 -8,9 100,0 2113,2 2265,6 7,2 
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наявний виробничо-ресурсний потенціал. Тому показ-
ники ефективності діяльності фермерських господарств
доречніше було б порівнювати з групою сільськогоспо-
дарських підприємств з більш низьким обсягом про-
дажів. Таким чином, економічна ефективність фер-
мерських господарств визначається багатьма фактора-
ми. При цьому важливе значення має концентрація ви-
робництва.

Порівняльна оцінка показала, що, незважаючи на те,
що показники ефективності виробничої діяльності фер-
мерських господарствах поступаються показникам ве-
ликих сільськогосподарських підприємств, по окремим
з них відзначається позитивна тенденція до зростання.

Дослідження показали, що основною проблемою
розвитку фермерських господарств є слабка матеріаль-
но-технічна база, зумовленої низькою платоспромож-
ністю, диспаритетом цін, відсутністю сервісного обслу-
говування сільськогосподарської техніки.

Не менш важливим елементом діяльності фермерсь-
ких господарств є трудові ресурси. Вони служать своє-

рідним обмежувачем економічного розвитку фермерсь-
ких господарств, бо є дефіцитним ресурсом, особливо
при слабкій матеріально-технічній базі господарства [7].
Політика використання праці найманих робітників не
отримала належного поширення, через відсутність при-
вабливості селянської праці, трудомісткості і тяжкості
для більшості потенційних найманих працівників. Серед-
ня чисельність трудових ресурсів в розрахунку на 1 гос-
подарство становить 2—3 людини. Проведена оцінка
діяльності фермерських господарств показала, що су-
часні господарства потребують грамотних фахівців, що
володіють знанням основ агротехніки вирощування
сільськогосподарських культур, веденням бухгалтерсь-
кого обліку, оподаткування, здатні виконувати ко-
мерційні та управлінські функції. Як правило, число
членів фермерського господарства, обмежується скла-
дом сім'ї, обов'язки між членами господарства чітко
розподілені, найманих працівники залучають на посівні
і збиральні роботи. Разом з тим, слід зазначити, що на-
явний освітній і віковий потенціал членів фермерського

Культура 
Вид 

підприємства 
Рік 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Культури 
зернові та 
зернобобові 

С/г 
підприємства 

18,3 25,9 27,6 33,4 43,0 47,5 43,8 50,0 

Фермерські 
господарства 

15,8 22,0 21,9 24,0 32,1 35,3 33,4 39,2 

Різниця 2,5 3,9 5,7 9,4 10,9 12,2 10,4 10,8 
Буряк 
цукровий 
фабричний 

С/г 
підприємства 

171,0 255,4 281,5 420,6 419,4 490,2 448,2 494,0 

Фермерські 
господарства 

186,3 238,1 250,8 387,2 376,0 507,1 422,3 486,4 

Різниця -15,3 17,3 30,7 33,4 43,4 -16,9 25,9 7,6 
Соняшник С/г 

підприємства 
11,8 12,8 15,4 17,4 22,8 20,5 23,0 23,5 

Фермерські 
господарства 

10,2 11,1 13,4 15,5 20,9 18,2 20,8 21,2 

Різниця 1,6 1,7 2 1,9 1,9 2,3 2,2 2,3 
Картопля С/г 

підприємства 
109,1 147,8 171,0 192,0 221,2 256,4 198,6 212,1 

Фермерські 
господарства 

128,9 150,8 159,5 170,5 225,5 227,0 163,2 182,6 

Різниця -19,8 -3 11,5 21,5 -4,3 29,4 35,4 29,5 
Культури 
овочеві 

С/г 
підприємства 

88,3 154,5 207,0 313,7 312,3 346,4 363,4 382,7 

Фермерські 
господарства 

78,2 136,5 159,2 264,4 288,2 297,0 316,3 307,9 

Різниця 10,1 18 47,8 49,3 24,1 49,4 47,1 74,8 
Культури 
плодові та 
ягідні 

С/г 
підприємства 

10,9 16,0 38,2 51,4 64,0 53,7 70,8 72,5 

Фермерські 
господарства 

11,5 17,3 49,7 49,6 58,5 68,2 69,8 91,3 

Різниця -0,6 -1,3 -11,5 1,8 5,5 -14,5 1 -18,8 

Таблиця 4. Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур
у фермерських господарствах та сільськогосподарських підприємствах — у цілому (ц/га)

Вид 
тварин та 
птиці 

Вид 
підприємства 

Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Приріст 
ВРХ 

С/г підприємства 451 478 472 514 508 
Фермерські 
господарства 

459 467 484 478 459 

Різниця -8 11 -12 36 49 
Приріст 
свиней 

С/г підприємства 408 441 443 460 460 
Фермерські 
господарства 

338 330 356 389 343 

Різниця 70 111 87 71 117 
Приріст 
птиці 

С/г підприємства 29 28 25 27 29 
Фермерські 
господарства 

50 30 27 22 21 

Різниця -21 -2 -2 5 8 
Середньо
річний 
надій 

С/г підприємства 4124 4598 4849 5060 5351 
Фермерські 
господарства 

3982 3929 3710 4757 5274 

Різниця 142 669 1139 303 77 

Таблиця 5. Динаміка продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці в фермерських господарствах
та сільськогосподарських підприємствах — у цілому
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господарства дозволяє повністю забезпечити виконан-
ня всіх трудових процесів в аграрному виробництві —
від виконання виробничих операцій до здійснення уп-
равлінської та комерційної функцій, що визначають
підприємницький характер діяльності фермерських гос-
подарств [8].

Таким чином, проведений аналіз показав, що ос-
новними проблемами розвитку фермерського руху є:
невирішеність питань забезпечення оптимізації земле-
користування фермерських господарств; відсутність
державної підтримки фермерів і механізму, що гаран-
тує цільове використання державних коштів;
відсутність стимулювання внутрішніх можливостей
господарства, збереження та раціонального викорис-
тання наявного виробничо-технологічного потенціалу;
складність економічних умов виробництва (система
оподаткування, неефективна ринкова інфраструктура
обслуговування і забезпечення фермерських госпо-
дарств, відсутність системи страхування, дефіцит влас-
них обігових коштів і проблеми з реалізацією про-
дукції); низький рівень розвитку виробничої бази фер-
мерського сектора і забезпечення умов для зростання
продуктивності селянської праці і її привабливості в
фінансовому і моральному плані; відсутність інвестицій
в приватний сектор аграрної економіки; недостатній
рівень розвитку інформаційно-консультаційного об-
слуговування і системи навчання фермерів; відсутність
соціального забезпечення членів фермерських госпо-
дарств та зайнятих у них найманих працівників; на-
явність втрачених людьми традицій заняття приватним
бізнесом і необхідність психологічної переорієнтації
сільського населення; відсутність практичного досві-
ду ведення бізнесу і необхідного для цього професій-
ної освіти.

Однак народногосподарські функції фермерських
господарств не вичерпуються лише виробництвом.
Вони більш широкі. Це, по-перше, сприяння зайня-
тості та зростання доходів сільського населення, що
особливо важливо в умовах, коли 60% сільських сімей
перебувають за межею бідності по де- ніжним дохо-
дам. По-друге, фермерські господарства сприяють
збереженню сільського населення і сільського спосо-
бу життя, вносять вклад в підтримку біологічного
різноманіття та соціального контролю над територією
і забезпечення їх стійкості в виробництві суспільних
благ.

ВИСНОВКИ
Отже, для ефективної роботи фермерських госпо-

дарств необхідно, в першу чергу, створити налагодже-
ний економічний механізм їх функціонування в умо-
вах ринкової економіки. Але ефективність фермерсь-
кого виробництва визначається і іншою групою фак-
торів, що залежать безпосередньо від виробників про-
дукції. До них відносять обсяг реалізованої продукції,
терміни і канали її реалізації, якість виробленої про-
дукції, витрати виробництва та інші. Результати наших
досліджень свідчать також про те, що в складних еко-
номічних умовах неможливо обійтися без розвитку
підприємств малих форм господарювання. Отримана
тут продукція є істотним доповненням в збільшенні ви-
робничих ресурсів населення. На цьому етапі подаль-
шого розвитку ринкових відносин істотно зросло соц-
іально-економічне значення фермерських господарств
і як постачальника додаткової кількість продоволь-
ства, і як чинника раціонального використання праці
всіх категорій сільського населення. Проведені дослі-
дження переконливо свідчать про те, що в підприєм-
ствах малих форм господарювання є значні резерви
збільшення виробництва сільськогосподарської про-
дукції і підвищення їх економічної ефективності на
основі інтенсифікації та оптимізації виробництва,
вдосконалення системи збуту і розвитку міжгоспо-
дарської кооперації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останнього десятиліття в Україні, краї-

нах Європейського Союзу та загалом у світі відчуваєть-
ся нагальна потреба в енергонезалежності держави,
диверсифікації джерел надходження енергоресурсів та
самостійності економічного розвитку і піднесення. За
таких умов виникає першочергове завдання — підвищен-
ня конкурентоспроможності газотранспортної систе-
ми України та її інтеграція в енергетичний простір Євро-
союзу, що обумовлює актуальність цього дослідження.

Хоча існує безліч факторів, які обмежують співпра-
цю з Україною, проте європейські енергетичні компанії
зацікавлені в тому, щоб поставки газу через Україну на
ринок ЄС були надійними, особливо за умов активізації
виробництва та використання скрапленого газу у світі.
Тому вирішення проблеми підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної ГТС буде вигідним для обох
сторін — нашої держави та Євросоюзу.
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RATING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S GAS TRANSMISSION SYSTEM

Україна має достатньо ресурсів та конкурентних переваг для того, щоб стати енергонезалежною та само-
достатньою державою. На шляху до цієї мети постає стратегічно важливе завдання — інтеграція в європейсь-
кий енергетичний простір. Робота у цьому напрямі спільно з країнами ЄС ставить ряд вимог до України, зокре-
ма до її газотранспортної системи (ГТС), адже на газовому ринку ЄС вітчизняна інфраструктура не є достатньо
конкурентоспроможною. Статтю присвячено порівняльній оцінці конкурентоспроможності української ГТС
та пошуку заходів щодо її підвищення, а відтак і забезпечення енергонезалежності нашої держави. Оцінка
проводилася за вісьма показниками (довжина ГТС, потужність ПСГ, втрати при транспортуванні природного
газу, його споживання, кількість точок входу/виходу ГТС, кількість затверджених проектів щодо оновлення
ГТС, доля державної власності ГТС та кількість СПГ-терміналів) у порівнянні із сімома країнами ЄС (Франція,
Італія, Румунія, Іспанія, Польща, Бельгія та Чехія). Обгрунтовано доцільність використання кожного із показ-
ників та визначено місце, яке посідає ГТС України серед оцінюваних країн.

Ukraine has enough resources and competitive advantages in order to become an energy independent and self-
sufficient state. On the way to this goal there is a strategically important task — integration into the European energy
space. Operation in this direction, together with EU countries, raises a number of requirements for Ukraine, in particular
for its gas transmission system (GTS), because the domestic infrastructure on the EU gas market would not be
sufficiently competitive. This article is devoted to a comparative assessment of the Ukrainian GTS competitiveness
and the search for ways of its enhancing, and, therefore, ensuring the energy independence of our state. The assessment
was conducted using eight indicators (GTS length, UGS capacity, losses in natural gas transportation, natural gas
consumption, number of GTS points of entry/exit, number of approved projects for the GTS's renovation, the share of
state's GTS ownership and the number of LNG-terminals) compared to seven EU countries (France, Italy, Romania,
Spain, Poland, Belgium and the Czech Republic). The expediency of every indicator usage was substantiated and the
Ukrainian GTS's position among the assessed countries is determined.

Ключові слова: конкурентоспроможність, газовий ринок, газотранспортна система, підземні газосхови-
ща, Європейський Союз, СПГ-термінал.

Key words: competitiveness, gas market, gas transportation system, underground gas storage facilities, European
Union, LNG-terminal.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням специфіки конкурентоспроможності

підприємств, методів її оцінки та дослідженням питан-
ня ефективності діяльності суб'єктів господарювання
займалися такі науковці, як Прахалад К., Хемел Г. та
Солонінко К. [1; 2], чиї думки враховувалися при напи-
санні даної статті. Також серед вітчизняних вчених та
експертів, що розкривали у своїх працях важливі аспек-
ти проблем конкурентоспроможності та діяльності га-
зотранспортних підприємств, слід зазначити Вечеровсь-
ку О., Захарченка А., Мельниченка І. та Сапегіна С. [3—
6].

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є дослідження факторів, що вплива-

ють на конкурентоспроможність газотранспортної си-
стеми України та визначення її рівня у порівнянні з краї-
нами Європейського Союзу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Конкурентоспроможність є одним з основних по-
нять, яке активно використовується в економічній
теорії та практиці. Та перш ніж розглядати поняття
конкурентоспроможності необхідно зазначити, що
вона існує на декількох рівнях: макрорівень, на якому
конкурують країни, на другому рівні конкуренція
відбувається між підприємствами і на мікрорівні розг-
лядається конкурентоспроможність товару. Наша за-
дача при цьом, — залишатися на межі перших двох
рівнів, тобто конкурентоспроможності країни та
підприємства. Оскільки ми розглядаємо українську
ГТС, як один з основних елементів нафтогазової про-
мисловості країни, з яким пов'язана діяльність усіх її
підприємств.

Як відомо, існує більше сорока визначень конкурен-
тоспроможності підприємства. Розглядати їх усі недо-
цільно, тому варто навести визначення фахівців, які про-
вели детальний аналіз більшості з них. На їхню думку,
конкурентоспроможність потрібно розуміти як пере-
творення у внутрішньому середовищі суб'єкта господа-
рювання залучених ресурсів, у результаті якого він має
змогу надавати в поточному та майбутньому періоді
пропозиції, більш привабливі для споживачів порівня-
но з конкурентами [7, c. 23].

Рівень конкурентоспроможності є узагальнюючою
техніко-економічною характеристикою, яка може ви-
ражатись інтегральним показником. Один із способів
отримання інтегрального показника конкурентоспро-
можності передбачає формування системи показників,
що характеризують найважливіші аспекти діяльності
підприємства, визначення їх кількісних значень та інтег-
рування в єдиний узагальнюючий показник конкурен-
тоспроможності. Для цього необхідна побудова однієї
з трьох моделей: адитивної, мультиплікативної та так-
сономічної.

Основною проблемою застосування адитивних та
мультиплікативних схем отримання інтегрального по-
казника конкурентоспроможності є складність визна-
чення питомої ваги окремих показників. Навіть залучен-
ня експертів не дозволяє отримати експертним шляхом
універсальну формулу, оскільки для конкурентоспро-
можності окремих підприємств внесок окремих показ-
ників в інтегральну конкурентоспроможність може бути
суттєво різним.

Тому, на наш погляд, найбільш доцільно застосову-
вати таксономічну схему отримання інтегрального по-
казника конкурентоспроможності. У цьому разі його
знаходять за формулою [8, с. 4]:
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де F
i
 — інтегральний показник конкурентоспромож-

ності підприємства;
Z

j
 — значення окремих показників конкурентоспро-

можності підприємства загальною кількістю n.
Перевагами цієї схеми отримання інтегрального

показника є досить просте вирішення зведення у
зіставний вигляд часткових показників, можливість
швидкої декомпозиції інтегрального показника на ок-
ремі блоки та виявлення за допомогою цього найбільш
проблемних місць у забезпеченні конкурентоспромож-
ності.

Використовуючи таксономічну схему розрахуємо
рейтингову оцінку конкурентоспроможності ГТС Ук-
раїни та таких країн ЄС, як Франція, Італія, Румунія,
Іспанія, Польща, Бельгія та Чехія (табл. 1). Основним
показником, який при цьому буде враховуватися, є
ефективність ГТС, що характеризується довжиною,
потужністю, та надійністю. Оскільки Україна є найбіль-
шою за площею країною серед країн ЄС, то очевидним
є той факт, що вони має найдовші газопроводи. Тому
при розрахунку буде враховуватись значення відносної

довжини газопроводів (за формулою 2).
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де µ — відносне значення довжини газопроводів,
L

г
 — довжина газопроводів,

V
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 — площа країни.
Потужність ПСГ є тим максимальним об'ємом при-

родного газу, який вони можуть вміщувати. Надійність
у свою чергу можна оцінити за допомогою показника
втрат при транспортуванні природного газу.

Усі перелічені показники, крім втрат при транспор-
туванні, є бажаними, тобто чим вони є більшими, тим
вища конкурентоспроможність ГТС. Більші втрати при
транспортуванні газу свідчать про ненадійність ГТС, а
збільшення цього показника знижує її конкуренто-
спроможність.

Крім цього, для оцінки буде використовуватись по-
казник попиту на природний газ, що визначається
рівнем споживання на душу населення в країні та
кількість точок входу/виходу ГТС. Чим більше газу не-
обхідно населенню певної країни, тим більш затребува-
ною є ГТС цієї країни і тим більше точок входу/виходу
вона містить, тобто має перевагу перед конкурентами.
Точки входу/виходу, в яких відбувається прийом та пе-
редача природного газу, враховуються не лише на кор-
доні, а і на території певної держави.

Також на конкурентоспроможність ГТС впливає
кількість проектів, які затверджують державні органи
кожного року для її оновлення. Європейська мережа
операторів газотранспортних систем Entsog у своєму
Плані розвитку газотранспортної мережі 2017 [9] опри-
люднює інформацію про кількість проектів, пов'язаних
із оновленням систем транспортування та зберігання
газу у ПСГ, а також СПГ-терміналів, по країнах. Ці дані
будуть використані для розрахунку рівня конкурентос-
проможності.

Незважаючи на певні переваги державної форми влас-
ності, на нашу думку, газотранспортна система будь-якої
країни не повинна на всі 100% належати державі через
надто значні недоліки такого володіння. По-перше, регу-
лювання природною монополією стає надто політизова-
ним, відбувається лобіювання монопольних інтересів,
створюється додатковий тиск на споживачів, що робить
систему управління ГТС неефективно. По-друге, державі
не вигідно встановлювати гнучку тарифну і цінову політи-
ку. І по-третє, дуже часто інфраструктура залишається не-
дофінансованю через кризу, дефіцит держбюджету або
нестабільне економічне становище [5, c. 58]. Тому пропо-
нується порівняти ГТС України, яка повністю належить
державі, та інших країн Європи. Оцінка при цьому буде
проводитись за бальною шкалою, де 1 бал отримують краї-
ни із 100% державної власності ГТС, а 11 балів — країни, в
яких ГТС повністю приватизована.

Останній показник, що розглядається з метою оцін-
ки рівня конкурентоспроможності ГТС певної країни —
кількість СПГ-терміналів. СПГ-термінал — це спеціальні
портові споруди, призначені для скраплення і відправки
зрідженого природного газу, а також для отримання і
регазифікації зрідженого природного газу. Типовий про-
цес, що відбувається на СПГ-терміналі, складається із
декількох фаз. Газ спочатку добувається і транспортуєть-
ся на збагачувальну фабрику, де він очищується шляхом
видалення будь-яких конденсатів, таких як вода, масла,
бруд, а також інші гази, як-от: СО

2
 і H

2
S. Також на терм-

іналі з потоку газу видаляється ртуть. Потім газ охолод-
жується до тієї стадії, поки він не розріджується. Після
цього СПГ зберігається в резервуарах і може бути за-
вантажений і відправлений [10]. Очевидно, що СПГ-тер-
мінал дуже важливий для всієї ГТС, тому їх кількість
впливає на конкурентоспроможність ГТС.

Відносні показники (табл. 2) розраховуються шля-
хом визначення максимального значення показника та
прийняття його за одиницю і подальшого ділення всіх
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інших значень на максимальний:
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де x
ij
 — відносний показник;

a
ij
 — значення показника, що розглядається.

Якщо з економічної точки зору найкращим є міні-
мальне значення показника, необхідно змінити шкалу
розрахунку, щоб найменшому результату відповідала
найбільше значення показника:
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Для всіх показників, крім втрат при
транспортуванні, використовувалась фор-
мула 3. Так як цей показник є негативним,
то для нього використовувалась формула 4.

Інтегральний показник конкурентосп-
роможності (табл. 3) був отриманий за до-
помогою формули 1.

Отже, за результатами розрахунків ук-
раїнська ГТС опинилась на п'ятому місці після
Італії, Бельгії, Іспанії та Польщі, що свідчить
про те, що українська ГТС при наявних кон-
курентних перевагах не є достатньо конку-
рентоспроможною. Найвпливовішими показ-
никами виявилися потужність ПСГ, за якою
Україна лідирує в порівнянні з європейськи-
ми країнами, а також доля державної влас-
ності ГТС і кількість СПГ-терміналів, за яки-
ми наша держава має нульові значення.

Тож необхідні певні заходи для пра-
вильної організації роботи ГТС України.
Виходячи із проведеної оцінки, ці заходи
повинні включати: часткову приватизацію
вітчизняною ГТС та побудову власного
СПГ-терміналу. Український уряд оголосив
про плани щодо такого будівництва, на бе-
резі Чорного моря в Одеській області, ще у
2009 році [4]. Однак, як повідомив Ігор Про-
копів — заступник міністра енергетики і
вугільної промисловості України, проект не
виконаний, адже станом на 2017 рік в Ук-
раїні немає інвесторів, які готові вкласти

кошти у будівництво СПГ-терміналу [3].
Вигід від власного СПГ-терміналу багато. В першу

чергу — це диверсифікація поставок природного газу.
Україна зможе отримувати не лише російський газ, а й
скраплений природний газ з країн ЄС, Катару та США,
які готові його постачати в Україну.

Крім цього, конкурентоспроможність вітчизняної
ГТС значно погіршує зношеність її компонентів. Відо-
мо, що перекачування газу в системі здійснюється ком-
пресорними станціями, переважна більшість яких експ-
луатуються ПАТ "Укртрансгаз" довше призначеного
строку. У комплектації таких компресорних станцій за-
стосовано металомістке, низькоефективне і морально

застаріле обладнання 80-х років минуло-
го сторіччя. Вони включають газоперека-
чувальні агрегати, деякі з яких вичерпали
свій експлуатаційний ресурс і працюють в
умовах продовженого ресурсу [6]. Через
незадовільний стан та неоптимальну
структуру газорозподільних мереж існує
ризик збільшення кількості аварій та втрат
природного газу у розподільчих мережах.

При розробці шляхів підвищення кон-
курентоспроможності української систе-
ми транспортування та зберігання газу
слід пам'ятати про те, що вони повинні
відповідати національним інтересам, інте-
ресам вітчизняних споживачів та потре-
бам української економіки; забезпечува-
ти дотримання міжнародних екологічних
норм і зобов'язань та інноваційну модер-
нізацію і зростання.

ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність газотранс-

портної системи слід розглядати як такі
перетворення залучених ресурсів у ГТС,
у результаті яких система здатна забезпе-
чувати споживачів природним газом кра-
щим, надійнішим та більш вигідним для
них шляхом, ніж конкуренти.

На конкурентоспроможність українсь-
кої ГТС впливають такі показники, як дов-

Примітка: * ТНЕ — тонна нафтового еквіваленту — еквівалентна кількості

енергії, що виділяється при спалюванні однієї тонни сирої нафти (1 тис. м3 при-

родного газу = 0,812 ТНЕ).

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку рівня конкурентоспроможності
ГТС України та країн ЄС

Показник 
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аї
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ія
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ія

 

Р
ум
ун
ія

 

Іс
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ні
я 

П
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а 

Б
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ія

 

Ч
ех
ія

 

Довжина ГТС  0,066 0,058 0,107 0,055 0,020 0,033 0,134 0,048 
Потужність ПСГ, 
млрд м3 

31 12,9 17,9 3,1 3,1 3,4 0,8 3,6 

Втрати при 
транспортуванні 
природного газу на 
кілометр ГТС, тис. 
ТНЕ* / км 

11,85 11,86 8,56 6,86 9,64 2,57 5,98 29,00 

Споживання 
природного газу на 
1 особу, ТНЕ / ос. 

0,31 0,43 0,55 0,26 0,29 0,24 0,83 0,50 

Кількість точок 
входу/виходу 

41 34 19 23 18 52 29 13 

Кількість 
затверджених 
проектів станом на 
2017 рік  

2 11 15 13 16 10 3 6 

Доля державної 
власності ГТС, 
балів 

1 1 11 1 10,5 1 11 11 

Кількість СПГ-
терміналів 

0 4 3 0 7 1 1 0 

Джерело: складено та розраховано за [11, c. 62—63; 12; 9, c. 151, 13].
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Довжина ГТС, тис. 
км 

0,492 0,433 0,798 0,410 0,149 0,246 1 0,358 

Потужність ПСГ, 
млрд м3 

1 0,416 0,577 0,100 0,100 0,110 0,026 0,116 

Втрати при 
транспортуванні 
природного газу на 
кілометр ГТС, тис. 
ТНЕ* / км 

0,217 0,217 0,300 0,375 0,267 1 0,430 0,089 

Споживання 
природного газу на 
1 особу, ТНЕ / ос. 

0,373 0,518 0,663 0,313 0,349 0,289 1 0,602 

Кількість точок 
входу/виходу 

0,788 0,654 0,365 0,442 0,346 1 0,558 0,250 

Кількість 
затверджених 
проектів станом на 
2017 рік  

0,125 0,687 0,937 0,8125 1 0,625 0,187 0,375 

Доля державної 
власності ГТС, % 

0,091 0,091 1 0,091 0,954 0,091 1 1 

Кількість СПГ-
терміналів 

0 0,571 0,429 0 1 0,143 0,143 0 

Таблиця 2. Відносні показники

Джерело: розраховано за [табл. 2.5].
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жина ГТС, потужність ПСГ, втрати при транс-
портуванні природного газу, його споживан-
ня, кількість точок входу/виходу ГТС, кількість
затверджених проектів щодо оновлення ГТС,
доля державної власності ГТС та кількість
СПГ-терміналів, при чому за першими двома
Україна має значні конкурентні переваги. Оці-
нка конкурентоспроможності вітчизняної ГТС
виявила, що Україна знаходиться на п'ятому
місці серед семи досліджуваних країн ЄС.

Низький рівень конкурентоспромож-
ності вітчизняної ГТС значною мірою зумов-
лений неефективною системою управління і
напруженою соціально-економічною ситуа-
цією в країні, високим рівнем зношеності її
компонентів та відсутністю СПГ-терміналів. Вирішен-
ня цих питань дозволить покращити загальний стан па-
ливно-енергетичного комплексу України, що в свою
чергу має вплив на розвиток економіки в цілому, що
може стати підгрунтям для подальших досліджень.
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Сума квадратів 
відносних 
значень 

2,073 1,91 3,695 1,28 3,255 2,575 3,552 1,715 

Інтегральний 
показник  

1,440 1,382 1,922 1,131 1,804 1,605 1,885 1,310 

Місце країни в 
рейтингу 

5 6 1 7 3 4 2 8 

Таблиця 3. Розрахунок інтегрального показника
конкурентоспроможності

Джерело: розраховано за [табл. 2].
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BITCOIN: UKRAINIAN REALITIES OF USE CRITERIA IN MODERN ECONOMIC SYSTEMS

Ключові слова: bitcoin, криптовалюта, електронні гаманці, електронні платежі, електронні гроші, елек-
тронна комерція.

Key words: bitcoin, криптовалюта, електронні гаманці, електронні платежі, електронні гроші, електрон-
на комерція.

Досліджено сучасні особливості становлення та тенденції розвитку використання нового революційного
способу здійснення платежів в економічних системах. Проаналізовані явні переваги та недоліки електронної
готівки у країні. Представлено перелік компаній в Україні, які приймають розрахунки у bitcoin. Побудовано
інфографіку ринку криптовалют у світі за відкритими джерелами інформації. Визначено, що для оптимально-
го розвитку криптовалют необхідно здійснення інституційних промозаходів, реалізація співпраці з міжна-
родними організаціями, створення юридичнийих гайдів для бізнесу та фізичних осіб. Відзначено, що при на-
лежному удосконаленні технології, законодавчому регулюванні та покращенні відповідної інфраструктури
дана технологія займе значне місце в повсякденному житті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом
для венчурних інвестицій і спекулятивних операцій. При цьому вже зараз bitcoin є повноцінною і основною
розрахунковою валютою на ринку криптогрошей.

The modern features of formation and trends of the development of a new revolutionary way of making payments
usage in economic systems are researched in the scientific article. It is noted that new financial terms such as
cryptocurrency, bitcoin and blockchain have appeared on the financial market in recent years. For most people, they
are still very unusual. Therefore, it can be confidently stated that cryptocurrency, or, other words, "electronic cash"
will be widely used in future. In the article, the authors review the state of digital money, the processes of creation and
calculation of which are based on the encryption technologies; the trends of cryptocurrency development are
represented. The overview of markets and types of cryptocurrency is made; special attention is paid to the bitcoin, the
world's most famous cryptocurrency. It is underlined that the bitcoin is so popular nowadays, that sometimes every
cryptocurrency mistakenly calls bitcoin. Cryptocurrency has a certain currency rate, which has the characteristics of
volatility; cryptocurrency does not provided with gold reserves of any state in the economic plan. Increased popularity
and confidence in certain types of cryptocurrency (in particular, bitcoin) entails an increase in the currency rate and a
number of transactions of subjects, which increasingly use cryptocurrency as a means of exchange and payment. The
advantages and disadvantages of electronic cash are analyzed. The infographic market of cryptocurrency in the world
for open sources of information is built. It is determined that for the optimal development of cryptocurrency it is
necessary to implement institutional measures and cooperation with international organizations, to create legal
channels for business and individuals.

режева економіка (networked economy), або економіка
прямих рівноправних зв'язків. У цьому середовищі будь-
яка — як фізична, так і юридична особа може контак-
тувати з ким завгодно з приводу обміну ідей, спільної
праці, торгівлі або просто для задоволення, причому з
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мінімальними витратами. До традиційної економіки наш
вік додав сучасні технології та інформаційні ресурси,
яких ще недавно не було. Ідея криптографічних грошей
сьогодні отримала упредметнене втілення. Криптовалю-
та працює при відсутності будь-якого внутрішнього або
зовнішнього адміністратора, що дозволяє проводити
транзакції (від англ. transaction, лат. transactio — угода,
договір), не беручи до уваги всі банківські чи державні
умови і обмеження. Зараз функціонують тисячі різно-
манітних криптовалют, але для зручності розуміння
розглянемо одну, найбільш популярну з них. Відтак
bitcoin — це перша у світі децентралізована цифрова
валюта. Принципово відрізняється від усіх раніше ство-
рених електронних валют і платіжних систем. Не при-
в'язана до жодних фізичних активів або "офіційних"
валют, а ціна цифрової монети — bitcoin — регулюєть-
ся виключно ринковим попитом і пропозицією.

Bitcoin — це також і всесвітня платіжна система,
через яку можна проводити операції з цією валютою.
Головна її відмінність від традиційних платіжних сис-
тем полягає в тому, що система bitcoin не має жодного
керуючого і процесингового центру — всі операції
відбуваються виключно в мережі рівноправних клієнтів.
І всі клієнти, разом узяті в мережі, самих себе один від
одного контролюють і не допускають створення (некон-
трольованої емісії) у мережі фіктивних монет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження криптовалюти розпочалося ще у 1980-
ті роки, тому питання дослідження їх становлення є
порівняно новим. Вивченню історії розвитку та функц-
іонування криптовалют присвячені праці відомих нау-
ковців, як-от: Е. Андроулакі, С. Капкун, О. Караме, М.
Роесчлін, Т. Счерер, М. Андручович, Д. Джіембовскі, Л.
Мазурек, Д., М. Гражек, Н. Коуртоіс, Р. Наїк, Г. Макс-

вел, А. Герваїс, Д. Грубер, О. Галицький, О. Мороз,
Е. Молчанова, М. Ліхачов. Однак проблематика дос-
лідження розвитку криптовалют в Україні зали-
шається недостатньо вивченою вітчизняними вчени-
ми, що й зумовлює актуальність подальших науко-
вих пошуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідити динаміку розвитку криптовалюти в сучас-

ному економічному просторі України й світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останній рік багато хто стежив за злетами й падін-
нями курсу найпопулярнішої в світі криптовалюти —
Bitcoin.

У криптовалюти є свої прихильники та противники:
хтось вважає, що bitcoin не має перспектив і це чергова
"фінансова піраміда", а хтось вірить, що це валюта май-
бутнього. Незважаючи на весь галас навколо bitcoin, у
світі загалом налічується близько 1,2 тисячі видів крип-
товалют.

Останнім часом твердження, що bitcoin своєю по-
пулярністю вже не зобов'язаний ні комп'ютерним
гікам, ні винагороді за майнінг, видається очевидним.
А стрімке зростання торгівлі криптовалютами стало
важко заперечувати, спостерігаючи, як капіталізація
найвідомішої з них в останні роки наближається до
позначки $7 млрд.

На цьому тлі цілком послідовною здається політи-
ка світових держав щодо введення віртуальних грошей
в обіг, визначення їхнього правового статусу та легалі-
зації операцій з ними. Так можливість використання
криптовалюти була відкрита в 2008 році і за десять років
набула широкого поширення. Поки що криптовалюта
знаходяться лише на початку шляху свого розвитку: на

Рис. 1. Інфографіка ринку криптовалют у світі, розроблена на основі узагальнення

Джерело: [7—9].
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даний момент ця революційна технологія тільки чекає
свого "зоряного часу". І в найближчому майбутньому
вона набуде широкого розповсюдження в світі. Причи-
ною цього можуть послужити значні переваги крипто-
валюти порівняно з альтернативними національними ва-
лютами. Основними достоїнствами такої валюти є мож-
ливість добувати їх самостійно кожному охочому,
анонімність транзакцій, відсутність інфляції, підвище-
на захищеність (її неможливо скопіювати). Явна пере-
вага криптовалюти — відсутність внутрішнього або зов-
нішнього адміністратора. Тому ніякі органи — ні бан-
ки, ні податкова, ні суди, не зможуть отримати доступ
до транзакцій учасників платіжної системи. Ще одна
особливість криптовалют — ними можна користувати-
ся під псевдонімом. Тобто всі транзакції між усіма елек-
тронними гаманцями знаходяться в загальному доступі,
однак неможливо пов'язати це з конкретною людиною.
Щоправда, особу власника можна встановити, якщо є
додаткова інформація.

Звичайно, як і в будь-якої технології, у криптова-
лют є свої недоліки, яких, втім, небагато. Наприклад,
втрата пароля або доступу до електронного гаманця
призведе до повної втрати криптовалюти. Крім того,
не виключені варіанти, коли національний регулятор
може заборонити користуватися таким видом розра-
хунків. Зупинимося на різновидах криптовалют, яких
на цей момент в світі існує понад 1,2 тис. Найпошире-
нішою і найдорожчою з них залишаються bitcoin. Ем-
ісія відбувається тільки в цифровому вигляді. Будь-
хто охочий може добувати криптовалюту (займатися
майнінгом), використовуючи комп'ютерні можли-
вості. Щоб добути нові bitcoin, потрібно обчислити
нову унікальну послідовність блоків. Отримані блоки
передаються в базу по мережі. Причому чим більше
bitcoin видобуто, тим складніше отримати нові. Ста-
ном на початок лютого 2017 року один bitcoin можна
купити приблизно за $1010. Криптовалюти — це чу-
дова можливість для інвестування. Звичайно, наразі
в Україні використання криптовалют не досягло та-
ких показників, як у США, країнах Західної Європи
чи Південно-Східної Азії. Проте варто відзначити, що
за інформацією Всесвітнього економічного форуму у
Давосі, Україна ввійшла до Топ-14 країн — лідерів
блокчейну. Відтак на рисунку 1 представляємо вашій
увазі інфографіку ринку криптовалют у світі станом
на 5.02.2018 р. створену за даними відкритих джерел
інформації.

В Америці bitcoin визнано одним з видів платежів в
електронній комерції [7]. Влада Німеччини віднесла
bitcoin до приватних грошей, за допомогою яких мо-
жуть здійснюватися багатосторонні клірингові опе-
рації.

Проте в таких країнах, як Росія, Еквадор, Киргизія,
використання bitcoin було заборонено. У Китаї їх ви-
користання заборонено для фінансових інституцій.

У нашій країні досить проблематично розплатитися
bitcoin за товари чи послуги. Лише одиниці онлайн-ма-
газинів і підприємств вказують на своїх сайтах, що прий-
мають криптовалюту як оплату товарів і послуг.

Пропонуємо ознайомитися з деякими із них (див.
табл. 1) [9].

НБУ підкреслює, що уповноважені банки не мають
правових підстав для зарахування іноземної валюти,
отриманої від продажу bitcoin за кордон.

Національний банк наводить приклад, що Євро-
пейське банківське управління закликало банки ЄС
утриматися від операцій з криптовалютами, в тому числі
bitcoin, поки не буде створена система правил, яка змо-
же запобігти зловживанням. Водночас НБУ застерігає
фізичних і юридичних осіб від використання цієї валю-
ти. Слід зазначити, що питання використання bitcoin
підлягає більшому регулюванню, особливо на законо-
давчому рівні.

Загалом використання криптовалюти є новим, ре-
волюційним способом здійснення платежів в елект-
ронній комерції. При належному удосконаленні тех-
нології, законодавчому регулюванні та покращенні
відповідної інфраструктури дана технологія займе
значне місце в повсякденному житті людей. Фактично
bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спе-
кулятивних операцій. При цьому вже зараз bitcoin є
повноцінною і основною розрахунковою валютою на
ринку криптогрошей. Інші криптовалюти конвертують-
ся в bitcoin або litecoin, а потім вже виводяться в до-
лар, євро або юань.

Цілком можливо, що на bitcoin чекає грандіозне
майбутнє, якщо обставини для нього складуться спри-
ятливо. Але перспектива криптогрошей залишається не-
визначеною, що створює як великі можливості, так і по-
роджує для покупців надвисокі ризики.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи вище зазначене, варто відзначити, що

на сьогодні значно зростає зацікавленість пересічних
громадян у використанні криптовалюти, так само як
зростає кількість компаній, які працюють з цією валю-
тою. Досить багато проводиться спеціальних навчаль-
них курсів для вивчення специфіки роботи з криптова-
лютою bitcoin. На нашу думку, відбувається це на фоні
масових банкрутств фінансових установ, відповідно
втрат населенням своїх депозитних заощаджень,
інфляції.

Компанії в Україні, які приймають розрахунки у bitcoin 
1. Продуктовий магазин «Натуральні продукти», Київ 
2. Сервісний центр Ukrainian iPhone Service, Київ 
3. Юридична фірма «Юскутум»  
4. Інтернет-магазин SendFlowers представлений 

широкий вибір способів розрахунку, в тому числі є 
можливість купити букет квітів за біткойни. 

5. З жовтня 2014 року біткойни почав приймати 
український стартап Yaware, який розробляє 
корпоративні додатки для бізнесу та виробництва. 

6. Кав’ярня Kava Like, Київ 
7. Агенство нерухомості Gek, Одеса 
8. Туристична компанія Blitz Travel, Київ 
9. Школа сучасної флористики Asant Studio, Київ 
10. ІТ-компанія Silença Tech, Київ 
11. Креативне агентство VIDEOFABRIKA, Київ 
12. Міжнародна федерація захисту прав водія, Київ 
13. Інтернет-магазин акумуляторів 12v.ua, Київ  
14. Магазин натуральних продуктів «Еко-лавка», Київ 

Таблиця 1. Перелік компаній в Україні, які приймають розрахунки у криптовалюті bitcoin

Джерело: [10].
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Тому, з одного боку, інвестування в криптовалю-
ту не видається таким ризикованим. Однак, з іншого
боку, незважаючи на міжнародний досвід використан-
ня криптовалюти та численних її переваг, вважаємо
за доцільне консультуватись з майнерами, досліджу-
вати динаміку коливання bitcoin, врахувати те, що
хакери завжди розвиваються в одну епоху і крокують
поряд з новими технологіями, тому необхідно добре
зважувати усі застереження та інструкції щодо
купівлі bitcoin.

Утримуватися від розрахунків цією валютою в нашій
країні, можна лише з міркувань відсутності відповідної
інфраструктури для обміну криптовалюти в готівку для
щоденного використання, а також існування обмежен-
ня в її використанні у сфері споживчих послуг. Проте у
сфері консалтингу, інформаційних послуг та ІТ
ймовірність оплати криптовалютою досить висока. Саме
тому першочерговим завданням є розробка норматив-
но-правових актів на прикладі Данії, Англії, Нідерландів
та інших країн, які вільно використовують криптовалю-
ту. Разом з тим, використання цієї системи в економіч-
них розрахунках потребує популяризації її переваг над
традиційними розрахунками та "адаптації" її до кож-
ного економічного регіону, в чому і полягають перспек-
тиви подальших досліджень обраної проблематики та
наукових дебатів щодо її застосування в світовій еко-
номіці.

Література:
1. Закон України "Про платіжні системи та переказ

коштів в Україні": прийнятий Верховною Радою Украї-
ни 05.04.2001 № 2346-ІІІ: редакція від 06.11.2016 на
підставі 1664-19 [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

2.  Лист Національного банку України "Щодо відне-
сення операцій з "віртуальною валютою/криптовалю-
тою "Bitcoin" від 08.12.2014 р. № 29-208/72889 [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.ra-
da.gov.ua/laws/show/v2889500-14

3. Bitcoin: як в Україні використовують криптовалю-
ту // Конкурент — ділове інтернет-видання Волині
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kon
kurent.in.ua/news/golovna/12240/bitcoin-yak-v-
ukrayinivikoristovuyut-kriptovalyut u.html

4. Баликова Н. Японія визнала біткоїн платіжним
засобом / Н. Баликова // Голос України. — 2017. — № 61.
— С. 5.

5. В Іспанії біткоіни можна буде купити в банкома-
тах // Економічна правда [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2017 /
01/18/617995/

6. Вартість біткоіна вперше в історії перевищила
вартість унції золота // Zik. — [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zik.ua/news/2017/03/03/
vartist_bitkoina_vpershe_v_istorii_perevyshchyla_-
vartist_ untsii_zolota_1054415

7. Чорна М.В., Жувагіна І.О. Розвиток інтернет-
трейдингу в Україні: реалії та перспективи сучасності /
М.В. Чорна, І.О. Жувагіна // Збірник наук. праць
"Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
"Економіка". — Вип. 1 (47). Т. 1. — Ужгород, 2016 р. —
С. 359—363.

8. Курс Bitcoin // Finance.ua [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://charts.finance.ua/ua/currency/
bitcoin/-/1/btc

9. Куцевол М.А. Поняття та економічна природа
крипто валюти / М.А. Куцевол, О.А. Шевченко-Наумо-
ва [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.
kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

10. Ліхачов М. Скромна чарівність біткоіна: укра-
їнські реалії використання крипто валют / М. Ліхачов /
/ Forbes Україна [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1428255-skrom-
nacharivnist-bitkoina-ukra yinski-realiyi-vikoristannya-

kriptovalyut—utm_medium=social&utm_source=faceboo
k.com&utm_campaign=skromna-charivnist-bitkoina-
ukrayinski-realiyi-vikoristannya -kriptovalyut

References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of

Ukraine "On Payment Systems and Funds Transfer in
Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2346-14 (Accessed 10 June 2018).

2. National Bank of Ukraine (2014)," Letter "Con-
cerning attribution of operations with "virtual currency/
cryptology "Bitcoin", available at: http://zakon2.ra-
da.gov.ua/laws/show/v2889500-14 (Accessed 10 June
2018).

3. Konkurent (2017)," Bitcoin: how cryptology is used
in Ukraine", available at: http://konkurent.in.ua/news/
golovna/12240/bitcoin-yak-v-ukrayinivikoristovuyut-
kriptovalyutu.html (Accessed 10 June 2018).

4. Balykova N. (2017), "Japan recognized bitcoin as a
means of payment", Holos Ukrainy, vol. 61, pp. 5.

5. Ekonomichna pravda (2017)," In Spain, bitcoins can
be bought at ATMs", available at: https://www.eprav-
da.com.ua/news/2017/01/18/617995/ (Accessed 10 June
2018).

6. Zik (2017)," The cost of bitcoin for the first time in
history exceeded the cost of an ounce of gold", available at:
http://zik.ua/news/2017/03/03/vartist_bitkoina_-
vpershe_v_istorii_perevyshchyla_vartist_untsii_zolota_-
1054415 (Accessed 10 June 2018).

7. Chorna, M.V. and Zhuvahina, I.O. (2016),
"Development of Internet Trading in Ukraine: Realities and
Prospects of the Present", Zbirnyk nauk. prats' "Naukovyj
visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia "Ekonomika",
vol.1(47), no. 1, pp. 359—363.

8. Finance.ua (2018)," Bitcoin Course", available at:
http://charts.finance.ua/ua/currency/bitcoin/-/1/btc
(Accessed 10 June 2018).

9. Kutsevol, M.A. and Shevchenko-Naumova, O.A.
(2010)," The concept and economic nature of the crypto
currency", available at: http://ir.kneu.edu.ua:8080/
bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf (Accessed 10 June
2018).

10. Likhachov, M. (2017), "Bitcoin's modest charm:
Ukrainian realities use crypto currencies", available at: ttp:/
/forbes.net.ua/ua/opinions/1428255-skromnacharivnist-
bitkoina-ukra yinski-realiyi-vikoristannya-kriptovalyut?-
utm_medium=social&utm_source=faceboo k.com&utm_-
campaign=skromna-charivnist-bitkoina-ukrayinski-realiyi-
vikoristannya -kriptovalyut (Accessed 10 June 2018).
Стаття надійшла до редакції 12.06.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

101www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність галузей економіки і

підприємств забезпечується, однозначно, активізацією
інноваційних процесів. Головними факторами розвит-
ку галузі в такій ситуації стають інновації та інвестиції
в людський капітал, оскільки саме він задає верхню
межу розвитку економіки і суспільства. Проблеми кад-
рового забезпечення сільського господарства, такі як
зниження професійно-кваліфікаційного рівня праців-
ників, зниження укомплектованості штатів (за деяки-
ми категоріями персоналу до 75%), відтік трудових
ресурсів з сільської місцевості, низький відсоток по-
вернення випускників ВУЗів на роботу після отриман-
ня освіти (в середньому не більше 18—20%), падіння
престижності аграрних професій ставлять перед необ-
хідністю пошуку науково обгрунтованих рекомендацій
і механізмів залучення, збереження, розвитку і ефек-
тивного використання людського капіталу в аграрно-
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Своєрідність відтворення людського капіталу в аграрній економіці зумовлена, насамперед, сезонністю його
використання, наявністю великого надлишку трудових ресурсів у зимовий період, що вимагає диверсифікації
сільськогосподарського виробництва та професійної підготовки кадрів.

До особливостей формування і використання людського капіталу в аграрному секторі економіки слід відне-
сти і його залежність від густоти населення, що історично склалася. Нині сільські території та підприємства
країни диференційовані за цим показником кількісно і якісно. Так, у державі є господарства, що переживають
глибоку демографічну, економічну і соціальну кризу, територіальне населення яких різко скоротилося, де втра-
чено перспективи їх розвитку.

Особливістю формування та використання людського капіталу в аграрному секторі економіки є і те, що ці
процеси, зазвичай, дуже детерміновані із якістю життя, а в сільському господарстві, на жаль, через поширен-
ня бідності низький його рівень.

Важливими напрямами розвитку людського капіталу мають стати: зміцнення здоров'я населення, підви-
щення професійної майстерності, освоєння знань у сфері споживання, кредитування, торгівлі, покращення
побуту, способу життя з метою формування мотивації до високоефективної діяльності на селі. В аграрній еко-
номіці важливо створити серйозну мотивацію селян щодо підвищення якості людського капіталу.

The peculiarity of human capital in the agrarian economy is conditioned, first of all, by the seasonality of its use,
by the presence of a large surplus of labor resources in the winter, and requires the diversification of agricultural
production and professional training of personnel.

The peculiarities of the formation and use of human capital in the agrarian sector of the economy should be
attributed to its dependence on the density of the population that has historically developed.Now rural territories and
enterprises of the country are differentiated in this indicator quantitatively and qualitatively. So, in the state of the
economy, they are experiencing a deep demographic, economic and social crisis, the territorial population of which
has dramatically decreased, where the prospects for their development have been lost.

The peculiarity of the formation and use of human capital in the agrarian sector of the economy is that these
processes are, as a rule, very deterministic with the quality of life, and in agriculture, unfortunately, because of the
spread of poverty, its low level.

Important directions in the development of human capital should be: strengthening the health of the population,
enhancing professional skills, absorbing knowledge in the sphere of consumption, lending, trade, improving life,
lifestyle, with the aim of motivating high-performance activities in the countryside. In the agrarian economy it is
important to create a serious motivation for the peasants to improve the quality of human capital.

Ключові слова: людський капітал, аграрна економіка, відтворення, використання.
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му секторі економіки. Актуальність цього питання зро-
стає в зв'язку з необхідністю підвищення якості
сільськогосподарської продукції, а відповідно, і якості
праці, в умовах зниження обсягів державної підтрим-
ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування людського капіталу є
предметом дослідження також багатьох вітчизняних
учених, зокрема А. Близнюка, Д. Богині, О. Грішнової,
М. Долішнього, С. Климка, А. Колота, П. Макаренка,
Л. Нападовської, О. Онищенка, В. Онікієнка, В. По-
плавської, Ж. Поплавського, Д. Полозенка, Л. Семів,
О.Стефанишина, Л. Харкянена, А. Чухна. А саме в аг-
рарному секторі економіки найвідомішими дослідника-
ми є — О. Бородіна, А. Гадзало, Л. Михайлова, О. Ри-
ковська, П. Саблук, В. Юрчишин тощо.
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Однак окремі теоретичні питання нині є досить дис-
кусійними та потребують більш глибоких досліджень
щодо особливостей відтворення та використання людсь-
кого капіталу в аграрному секторі економіки.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування еконо-

мічної природи людського капіталу та особливостей
формування в аграрному секторі економіки, а також по-
глиблення економічного змісту даної категорії з позицій
його ролі в сучасній аграрній економіці та відтворення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із урахуванням вищезазначеного спробуємо уза-

гальнити особливості формування та відтворення
людського капіталу в аграрному секторі економіки. Так,
цей сектор є найважливішим у національному госпо-
дарстві, розвиток якого забезпечує формування пропо-
зиції на ринках продовольства і сільськогосподарської
сировини та податкових надходжень до бюджету краї-
ни, збереження традицій і особливостей способу жит-
тя народу, нарешті, відтворення людського капіталу за
умови раціонального використання природних ресурсів
і охорони навколишнього природного середовища. Нині
сільське господарство є різновидом індустріального
виробництва, однак роль у ньому людського капіталу є
вагомою. Економічна наука доводить, що формування і
використання людського капіталу в аграрному секторі
економіки повинно здійснюватися на тих самих умовах,
що і в інших галузях національного господарства, але
потребує врахування особливостей галузі.

Своєрідність відтворення людського капіталу в аграр-
ній економіці зумовлена, насамперед, сезонністю його
використання, наявністю великого надлишку трудових
ресурсів у зимовий період, що вимагає диверсифікації
сільськогосподарського виробництва та професійної
підготовки кадрів. Своєрідність характерна і процесам на-
роджуваності, смертності, вікової і статевої структури,
чисельності працездатного населення і пенсіонерів по
регіонах. Хоча демографічні процеси в сільській місце-
вості перебувають під впливом тих же чинників, що і в
містах, вони мають певні особливості, зумовлені вищою
осілістю населення, традиціями, культурою, внутрішнь-
осімейними відносинами, обмеженістю міграції на село,
слабкою його позицією у міжгалузевій конкуренції.

Статистичні дані свідчать, що негативна тенденція
високого природного спаду населення в подальшому збе-
режеться, що може зумовити кризу трудової сфери. Ра-
зом з тим спостерігається швидке старіння населення та
його міграція, у працездатному віці, за кордон. Багато
областей належать до регіонів із високою часткою немо-
лодого населення і високим демографічним навантажен-
ням. Село дедалі більше втрачає чоловіків, у т.ч., і моло-
дих. Зниження показників тривалості життя призводить
до значних економічних і соціальних втрат, деформації
структури населення, зростання міграційної рухливості,
що часто супроводжується розпадом сімей, зниженням
інтересу до довгострокового проживання на певній те-
риторії та роботи, утвердження ідеології тимчасового ви-
конавця [1]. У цих умовах активізуються процеси дегра-
дації частини населення, руйнування економічних інте-
ресів, посилення відчуття невпевненості тощо.

Складна демографічна ситуація на селі спричинена
вимиранням і спустошенням цілих сіл, територій, а
звідси і руйнування соціальної інфраструктури, а особ-
ливо дошкільних установ, початкових і середніх освітніх
шкіл, культурних і спортивних закладів. У сукупності
все це зумовлює погіршення якості життя і зайнятості
сільського населення, зниження його економічної та
суспільної активності. Саме тому інтереси вдосконален-
ня формування і використання людського капіталу в
аграрній економіці вимагають, аби усі ці процеси не були
стихійними, не залишалися поза увагою держави, а були
охоплені постійно діючими програмами щодо подолан-

ня демографічної кризи. Нині необхідно зробити все
можливе для зменшення виїзду населення, а особливо
молоді, у міста області, інші регіони України та за кор-
дон. Скорочення виїзду селян із області можна досягти
лише через підвищення зайнятості, підвищення оплати
і доходів.

До особливостей формування і використання людсь-
кого капіталу в аграрному секторі економіки слід відне-
сти і його залежність від густоти населення, що істо-
рично склалася. Нині сільські території та підприємства
країни диференційовані за цим показником кількісно і
якісно [2]. Так, у державі є господарства, що пережива-
ють глибоку демографічну, економічну і соціальну кри-
зу, територіальне населення яких різко скоротилося, де
втрачено перспективи їх розвитку.

У країні на сьогодні потоки мігрантів прямують не у
райони з нестачею населення, а в райони з його надлиш-
ком. Зазначимо, що вагомий вплив на територіальне
розміщення населення у сільській місцевості має наяв-
ність промислових об'єктів, а також транспортних сис-
тем, які, в свою чергу, сприяють процесам урбанізації.
Істотна диференціація густоти населення призводить до
його дефіциту, недовикористання виробничих ресурсів,
зменшенню надходження інвестицій, уповільненню соц-
іального, економічного і демографічного розвитку. У цій
ситуації дуже важливо забезпечити вирівнювання умов
відтворення населення по сільських територіях, не до-
пускати утворення територій з надлишком населення і
територій з його нестачею, які деградують, втрачають
свою перспективу, характеризуються дефіцитом насе-
лення, диспропорціями і багатьма соціально-економіч-
ними суперечностями, відсутністю інтересу в подальшо-
му розвитку.

Вищезазначені особливості відтворення сільського
населення, як правило, не достатньо враховані у еко-
номічній, соціальній та міграційній політиці нашої дер-
жави. Вважаємо, що підселення сільських територій має
проводитися планомірно та обгрунтовано, з урахуванням
соціальних і економічних наслідків. Дуже важливим є
створення переселенцям до села умови для будівництва
житла та отримання земельних ділянок. Кошти на це по-
винні бути закладені до державного і місцевого бюджетів
та видані, адже вони швидко окупляться. Підселення за
рахунок мігрантів, дозволить краще використовувати
ресурси села, поліпшувати демографічну ситуацію, забез-
печити ринок праці необхідним людським капіталом,
підвищити ефективність економіки [3].

Особливістю формування та використання людсь-
кого капіталу в аграрному секторі економіки є і те, що
ці процеси, зазвичай, дуже детерміновані із якістю жит-
тя, а в сільському господарстві, на жаль, через поши-
рення бідності низький його рівень.

Встановлено діалектичний взаємозв'язок між якістю
життя і відтворенням людського капіталу, який зале-
жить від рівня споживання, розвитку систем освіти та
охорони здоров'я, культури. Недостатньо висока якість
життя селян, поширення бідності негативно познача-
ються на якості людського капіталу, що переконливо
доведено у дослідженнях вітчизняних науковців. Тому
подолання сільської бідності в сучасних умовах стає
найважливішою передумовою удосконалення і форму-
вання людського капіталу. Важлива роль у вирішенні
цього питання відводиться державі.

Особливістю формування і використання людсько-
го капіталу в аграрній економіці на сучасному етапі є
його залежність від стану розвитку сфери освіти, якості
навчання у початкових і середніх школах, професійних
училищах, технікумах і вузах, що дедалі більше поси-
люється. Освіта дозволяє не лише передати тим, що на-
вчаються досвід, знання, але і традиції, культуру, ду-
ховні цінності. Вивчення впливу освіти на стан людсь-
кого капіталу показує, що вона дає змогу не лише наро-
щувати трудовий, але і розширювати творчий потенціал,
формувати оптимальні соціально-психологічні умови
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життя. Зазначимо, що у провідних країнах світу освіта
є пріоритетним напрямом соціальної політики держави
[4].

Незважаючи на очевидний прогрес, дослідженням
встановлено, що сільські школи відстають у матеріаль-
но-технічному забезпеченні, а також педагогічними кад-
рами та навчально-методичною літературою. Особли-
вості аграрної економіки зумовлені тим, що праця тут
достатньо диверсифікована, тому й освітні програми в
професійно-технічних коледжах, навчальних закладах
аграрної освіти повинні також відповідати цьому. На
нашу думку, навчальні заклади повинні володіти про-
грамами диверсифікації освітніх програм, підготовки
випускників, що сприятиме підвищенню ефективності
їхньої праці та захисту у соціальному відношенні.

Важливою особливістю формування людського ка-
піталу в аграрному секторі економіки є і те, що він
відтворюється і використовується в умовах органічної
інтеграції людини не лише з умовами праці, технологія-
ми, природою, але й особливим способом життя [5]. Так,
у сільському господарстві працює не лише працездатне
населення, але і населення у віці старше працездатного,
дуже часто й підлітки до 16 років. Праця селян у вели-
ких господарствах поєднується із зайнятістю в особис-
тому господарстві. Зазначимо, що у сільськогосподарсь-
кому виробництві використовуються також сезонні та
тимчасові працівники. Специфічного характеру в аграр-
ному секторі набуває безробіття, яке має сезонний, ча-
сто прихований характер.

Характер і спосіб життя селян зумовлює їх відхід
від сільськогосподарської діяльності, який здійснюєть-
ся шляхом переїзду частини селян, молоді в інші міста
на роботу з вищим рівнем заробітку і кращими умовами
праці [6]. Це призводить до тривалих систематичних
розривів зв'язків із сім'єю, домашнім господарством,
невиконанням функцій щодо виховання та навчання
дітей. Праця селян тісно пов'язана з природою,
сільськогосподарськими тваринами, залежить від біо-
логічних ритмів і вимог, які необхідно задовольняти
щоденно. У сільському господарстві, навіть в умовах
індустріального розвитку, виконується багато важкої,
непривабливої, фізичної праці, яка обов'язково повин-
на поєднуватися із високими якісними вимогами, вели-
кою духовною і фізичною напругою. Основою сільсько-
го способу життя, як правило, є трудова сім'я, де пра-
цюють у періоди особливої напруги всі її члени, які по-
винні володіти високими особистісними якостями, тоб-
то бути працелюбними, відповідальними, обов'язкови-
ми, дисциплінованими, володіти відповідними профе-
сійними знаннями, трудовими навичками, здоровими
звичками і традиціями, взаємною підтримкою [7]. Тому
велике значення для їх успішної роботи має здоров'я,
відсутність шкідливих звичок. Тут формується особли-
вий режим використання робочого часу, з урахуванням
ведення домашнього господарства, зберігається достат-
ньо велика тривалість робочого дня, часто селяни пра-
цюють у вихідні дні, свята, відпустки, з високим рівнем
інтенсивності праці, а вільний час залишається лише у
невеликому обсязі.

Працівник у сфері сільського господарства в умовах
застосування сучасних технологій повинен бути профес-
іоналом у своїй сфері, мати відповідні знання щодо пе-
редової практики та досвід, знати особливості регулю-
вання ринків і державну аграрну політику. У ринкових
умовах він повинен мати відповідні знання і стосовно
формування відносин із постачальниками продукції та
закупівельними підприємствами, що переробляють ви-
роблену ним сировину. Висока сезонність праці, особли-
во в рослинницьких галузях, періоди великого, часом
надмірного трудового навантаження людей поєднують-
ся із періодами відносної неповної завантаженості. Певні
проблеми працівники аграрного сектору відчувають і че-
рез віддаленість від міст, нестачу інформації про стан
ринків, існуючі вимоги до якості продукції тощо. Оскіль-

ки аграрне виробництво характеризується численними
економічними ризиками, пов'язаними з погодними умо-
вами, хворобами рослин і тварин, невизначеністю ринків
й інвестицій, недосконалістю законодавства, недобросо-
вісними діями монополістичних формувань на ринку, то
це викликає соціально-психологічну напруженість, зно-
шує людський капітал.

У вітчизняному сільському господарстві вищезазна-
чені особливості формування і використання людсько-
го капіталу, особливо в нинішній складній демографічній
ситуації, відсутності у багатьох випадках повноцінної
сім'ї, достатньо низького рівня розвитку соціальної
інфраструктури — уповільнюють процеси відтворення.
З огляду на це, необхідно розробити комплекс заходів
щодо створення відповідної соціальної інфраструкту-
ри, який дозволить селянам вирішувати соціальні та
побутові проблеми, організовувати кооперацію зі сфе-
рою обслуговування, підприємствами збуту і перероб-
ки продукції. Формування привабливості життя на селі
вимагає створення оптимальних соціально-психологіч-
них умов через розвиток системи медичних, освітніх,
інформаційних і психологічних послуг. Дуже важливо
забезпечити селянам безперешкодне отримання якісної
освіти, для чого можуть бути використані форми дис-
танційного, заочного і екстернантного навчання. Корис-
ними для них могли б стати і мобільні, бажано безкош-
товні, зручні за часом форми підвищення кваліфікації і
перекваліфікації.

Не менш важливим є розвиток транспортної інфра-
структури, підвищення упевненості в безпеці житла, тва-
рин, техніки, зберігання продукції, посівів, майна, що є
важливими чинниками закріплення працівників на селі,
а також довгострокового економічного інтересу. Для
успішного функціонування аграрної економіки, форму-
вання адекватного людського капіталу важливо упоряд-
ковувати сільські території, створити дієві мотиви у пра-
цівників освіти і медицини, відсутність яких є основною
причиною виїзду селян із села, особливо тих, що мають
дітей.

Специфічність формування людського капіталу в
аграрній економіці полягає в тому, що воно відбуваєть-
ся у розгалуженій системі економічних, соціальних та
інституційних відносин. Безумовно, як і в інших галу-
зях, у аграрній домінують відносини конкуренції, яка
стимулює вибір спеціалізації, диверсифікації, знижен-
ня витрат виробництва і підвищення якості продукції.
Однак у досліджуваній галузі спостерігається прояв
недобросовісних дій до селян з боку інших суб'єктів
аграрного ринку, які, користуючись своїм монопольним
становищем, встановлюють вигідні лише для себе умо-
ви торгівлі, кредитування, стандартизації, вони руйну-
ють конкуренцію. У вітчизняному агропромисловому
комплексі боротьба із поширеним і шкідливим явищем
монополізацією ще не розпочалася, що завдає відчут-
ного збитку селу, роблячи його низькорентабельним і
соціально вразливим. Тому в аграрній економіці та по-
в'язаних із нею галузях для задоволення інтересів усіх
учасників аграрного ринку необхідно забезпечити реа-
лізацію сучасної концепції формування доброзичливих
відносин із партнерами по бізнесу, що доводить досвід
функціонування зарубіжних суб'єктів ринку. Співпра-
ця суб'єктів АПК стає об'єктивною потребою розвитку
виробництва, освіти, науки, кредитної системи, торгівлі.
Прагнення частини суб'єктів задовольнити лише власні
цілі, що має прояв у практиці вітчизняних суб'єктів аг-
рарного ринку, є негативною тенденцією, спроможною
зруйнувати всю систему відносин, зокрема і соціальних.
Як форми узгодження інтересів можна використовува-
ти угоди, об'єднання, інтеграційні системи [8]. Усе це
позитивно позначиться і на формуванні людського ка-
піталу, зацікавленості працівників АПК, які навіть в
умовах жорсткої конкуренції повинні прагнути налаго-
дити співпрацю, поєднати економічні інтереси, підтри-
мувати соціальне партнерство.
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Особливість формування і використання людського
капіталу в аграрній економіці полягає в тому, що він фор-
мується у різноманітних соціально-економічних та інсти-
туційних відносинах. Частина дослідників вважає, що рин-
кове господарство через свою об'єктивну логіку розвит-
ку, диференціацію суб'єктів відтворює лише капіталістів і
найманих робітників. Насправді, ці процеси складніші, ос-
кільки у сільськогосподарському виробництві зустріча-
ються не лише наймані робітники, але і землевласники, які
не завжди є великими і бажають одержати своєю частку в
прибутку у вигляді земельної ренти, селяни   фермери,
підприємці, які професійно організовують аграрний бізнес,
менеджери   власники капіталу, наймані менеджери, акці-
онери, посередники. Вищенаведений склад соціально-еко-
номічних груп населення має свої об'єктивні економічні
інтереси, суперечності та механізми їх вирішення. Враху-
вання їх є важливим і для формування людського капіта-
лу, оскільки в цьому випадку йдеться не лише про найма-
ну працю, але про всю систему учасників економіки, яка
включає землевласників, власників капіталу, підприємців,
найманих працівників, фермерів, менеджерів. Кожний із
них виконує певні функції, одержує свою частку і форму
доходу. Природно, що власник землі повинен одержати
земельну ренту, при цьому він реалізує своє право влас-
ності на землю і з нею виходить на ринок землі, оренди
землі, конкурує, але його дохід залежить не лише від якості
землі, але і якості власного людського капіталу, який ха-
рактеризується його ефективністю на ринку землі. Актив-
ним суб'єктом ринку є і власник капіталу, який інвестує
під відсотки у комерційні банки, дивіденди у промис-
ловість, переробку або в сільське господарство. Відомо,
що інвестори природно бажають реалізувати цілі одержан-
ня прибутку, тому їх людський капітал також повинен
володіти високою конкурентоспроможністю і характери-
зуватися відповідними професійними якостями. Те саме
стосується і організаторів виробництва   менеджерів, роль
яких нині постійно зростає. Вони також повинні володіти
високими професійними якостями управління, новатор-
ства, вдосконалення економічних процесів.

ВИСНОВКИ
Важливими напрямами розвитку людського капіта-

лу мають стати: зміцнення здоров'я населення, підви-
щення професійної майстерності, освоєння знань у
сфері споживання, кредитування, торгівлі, покращен-
ня побуту, способу життя з метою формування моти-
вації до високоефективної діяльності на селі. В аграрній
економіці важливо створити серйозну мотивацію селян
щодо підвищення якості людського капіталу, ефектив-
ності його використання, а також забезпечити дивер-
сифікацію професійної підготовки селян, що дозволить
залежно від періоду року та виду продукції виконувати
різні роботи на достатньо високому якісному рівні.

Таким чином, низький рівень освіти працівників
сільського господарства негативно відбивається на про-
дуктивності праці і результати господарської діяльності,
що, в свою чергу, перешкоджає економічному зростанню
і накопиченню добробуту країни. На наш погляд, необхі-
дно вирішити задавдання по приведенню у відповідність
попиту і пропозиції кваліфікованих фахівців в сільському
господарстві за рахунок таких заходів, як: діяльність по
підняттю іміджу робітничих професій, в т.ч. серед учнів
шкіл; розвиток контрактної цільової підготовки кадрів для
аграрного сектору за замовленнями сільськогосподарсь-
ких підприємств; підвищення рівня підготовки випускників
навчальних закладів аграрного профілю; вирішення соц-
іальних проблем села, створення умов для залучення і зак-
ріплення фахівців в сільській місцевості; обладнання місць
для проходження виробничої практики студентів, стажу-
вання випускників закладів професійної освіти, отриман-
ня ними професійного досвіду і подальшого закріплення
їх на підприємстві для роботи на постійній основі. введен-
ня щомісячної доплати до заробітної плати молодим фа-
хівцям з гостродефіцитними професіями.
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THE NATIONAL NATURAL-RESERVED CONSCIOUSNESS, AS A SOCIAL PHENOMENON, VS
REASONABLE NATURE USING

Природоохоронний сектор один із важливих та пріоритетних у структурі державотворення, який
забезпечує екологічну, продовольчу, соціальну, ресурсну безпеку України, а також національну безпе-
ку. На сьогодні в природоохоронній сфері сформувалася низка значних проблем екологічного, економі-
чного, інформаційно-освітнього, соціального, правого, ресурсного характеру, що гальмують її розвиток,
а отже, потребують першочергового та раціонального вирішення за допомогою зміни чинної системи дер-
жавного регулювання, державно-приватної взаємодії, перегляду існуючої законодавчої бази, інновацій-
них підходів до розробки соціальної та інженерної структури, модернізації наукового устаткування,
інформаційно-освітньої взаємодії на всіх рівнях, формування системи психологічно-мотиваційних чин-
ників населення.

З метою успішного розв'язання складних екологічних, економіко-екологічних та еколого-соціальних
проблем, потрібен перехід до утвердження не тільки еколого-національної свідомості як на індивідуаль-
ному, так і на суспільному рівні, але й формування національної природно-заповідної свідомості, як за-
поруки збереження цінних об'єктів та територій. Природні ресурси і довкілля як загальнолюдську спад-
щину треба використовувати з дотриманням принципу рівних прав нинішнього і майбутніх поколінь на
доброякісне природне життєве довкілля і достатню кількість і якість природних ресурсів, свідомо та ра-
ціонально споживати природні блага. Сучасний стан природно-заповідного сектору зумовив необхідність
екологізації суспільної свідомості, формування вузькогалузевих понять. Останнім часом спостерігаєть-
ся масове розповсюдження та зростання значущості соціально-екологічної, еколого-економічної пробле-
матики свідомості суб'єктів.

Також формується суспільний феномен "національної природно-заповідної свідомості", що охоплює
вужчу сферу відносин ніж екологічна самосвідомість, для якої характерний інтегральний спосіб відоб-
раження довкілля та комплексний характер регулювання відносин у системі "людина-ресурси — раціо-
нальне природокористування- збереження та відтворення".Феномен екологічної свідомості активно до-
сліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями, аналізується його категоріальний апарат, струк-
тура та функції, однак проблема формування "національної природно-заповідної свідомості" наразі не
вивчалась.

The nature protection sector is one of the important and priority in the state creation structure, which provides
ecological, food, social and national safety of Ukraine. Nowadays, in a nature protection sphere, the row of
considerable problems was formed ecological, economic, informatively educational, social, right, resource
character. These problems brake its development, and consequently need near-term and rational decision by the
change of the governmental control operating system , state private to co-operation, legislative base revision.
The innovative is going near development of social and engineering structure, modernization of scientific
equipment.

Modern state naturally commandment is stipulated by the necessity of public consciousness and
ecologization, forming the "special" concepts' sector. Lately, there is mass distribution and growth of social-
and-ecological meaningfulness, economy-ecological problems etc.

Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of forming the public
and social phenomenon of "national natural reserve consciousness ". Also, we are going to analyze its categorical
apparatus, structure and functions.

Research results. In this article we have reviewed the public and social phenomenon of "national natural
reserve consciousness", which engulfs more narrow sphere of relations than ecological consciousness. This
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
За роки незалежності нашої держави відбулось чи-

мало процесів суспільно-економічних трансформацій,
які, в основному, супроводжувалися різким зниженням
рівня природоохоронної та природно-заповідної діяль-
ності. Занепад природоохоронних установ, зменшення
зайнятості в екологічному секторі, непопулярність "еко-
логічних" спеціальностей серед молоді, низький рівень
реалізації новітніх технологій, ідей, інформаційний ва-
куум, відсутність розгалуженої та сталої системи об-
міну досвідом, реалізації новітніх еколого-освітніх про-
ектів, низький рівень співпраці з природоохоронними
фондами, міжнародними природоохоронними організа-
ціями, фінансування за залишковим принципом призве-
ли до обмеження можливостей щодо здійснення повно-
цінної природоохоронної діяльності, особливо об'єктів
та територій, що підлягають заповіданню [1, с. 4—5].

Важливою умовою для розвитку природоохоронної
діяльності об'єктів природно-заповідного фонду та те-
риторій, які підлягають заповіданню є реалізація інно-
вацій, подолання інформаційного та освітнього вакуу-
му, боротьба з конформізмом місцевого населення,
можливість відкритого обміну як теоретичним досвідом,
так і практичними навиками, створення загальнодер-
жавної розгалуженої інформаційної мережі на базі он-
лайн платформи, підвищення престижу природоохо-
ронних спеціальностей в цілому, не тільки за рахунок
економіко-фінансових чинників, а також за допомогою
підняття рівня національної культури, свідомості,
гідності молоді, поваги до ресурсів, системи виховних
та просвітницьких заходів, думки про еколого-продо-
вольчу безпеку та здоров'я майбутніх поколінь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Різним аспектам питання національної свідомості

присвячені дослідження як вітчизняних, так і зару-
біжних вчених, а саме: В. Андрущенка, Дж. Амстронга,
А. Бичко, Ю. Бромлея, М. Вівчрика, Е. Вільсона, Б. Гав-
рилишина, Е. Гелнера, В. Лісового, І. Надольного, Ю. Ри-
маренко, Е. Сміта, Л. Шкляра, П. Ситника, І. Кресіної,
Д. Міллера.

С.Калтахчан характеризує національну само-
свідомість як "самосвідомість, яка включає в себе: усві-
домлення національної спільності, прихильність до на-
ціональних цінностей, мови, території, демократичної
культури, усвідомлення соціально — державної спіль-
ності, патріотизм, усвідомлення спільності в національ-
но-визвольній боротьбі [2, с. 217].

Науковець Ю. Бромлей зазначає, що під національ-
ною самосвідомістю слід розуміти "весь комплекс уяв-
лень нації про саму себе (у тому числі усвідомлення кож-
ного її представника власної належності до нації), її
інтереси, цінності, орієнтири і настанови щодо ставлен-
ня до інших національностей" [3, с. 89—90].

category characteristic integral method of reflection and environmental complex character relations in the system
"resources — human — rational nature conservation — reproduction". The phenomenon of ecological
consciousness with its categorical apparatus, structure and functions was actively investigated, but the
formation's problem "the national natural reserve consciousness" was not analyzed by the scientists.

Conclusions. It is also necessary to integrate the concept of "the national natural reserve consciousness" into
our society, provide the population knowledge system about natural resources, protected objects, environmental
responsibility. We should formed good and stability system of the ethical principles in natural resources using ,
culture and ethics behavior in protected areas. Solving the global ecological crisis' problem is possible only
within the framework of ecological consciousness, culture, education, which are the prerequisite for the
optimization and harmonization the "society-nature" system.

Ключові слова: свідомість, природно-заповідний фонд, суспільний феномен, раціональне природокористу-
вання, національна гідність.

Key words: consciousness, natural reserve fund, public phenomenon, environmental complex, national dignity.

І. Кресіна стверджує, що національна само-
свідомість — це усвідомлення державно-політичної,
громадянсько-територіальної спільності (соборності),
духовної єдності, етнічної та історичної спорідненості,
психологічної, культурної самобутності та неповтор-
ності. Національна самосвідомість виступає як усвідом-
лення спільнотою або окремою людиною своєї націо-
нальної (поряд з етнічною) належності, спільності істо-
ричної долі, специфічності геополітичних, культурних,
соціальних, історичних чинників [4, с. 87].

М. Джунусова вважає, що національна само-
свідомість виражається в усвідомленні нацією себе як
суспільного цілого, відмінного від інших національнос-
тей. Більше того, дослідник вважає, що однією із сутні-
сних характеристик національної самосвідомості є вжи-
вання її представниками єдиної назви (етноніма) [5, с.
233].

Г. Глазерман відзначає, що національна самосві-
домість є відображенням об'єктивних національних
інтересів, які визначають становище нації в системі су-
спільних, у тому числі і міжнародних, відносин [6, с. 79].

А. Дашдамиров стверджує, що національна само-
свідомість є актуально вираженим відношенням даної
нації до самої себе та до інших народів [7, с. 34].

Дослідженням теоретико-методологічних та при-
кладних аспектів раціонального природокористування
займались такі науковці, як Б. Буркинський, В. Степа-
нов, С. Харічков, А. Мартієнко, Н. Хумарова, Я. Леме-
шев, Н. Лукьянчіков та інші.

Одні з перших цілеспрямованих спроб формування
понятійного та категоріального апарату щодо розвит-
ку саме економіко-екологічної проблематики належать
таким науковцям, як В. Степанов та Л. Круглякова [8, с.
6].

Такі вчені, як Б. Буркинський, В. Степанов, С. Харіч-
ков підкреслюють, що формування соціально-еконо-
мічного підгрунтя для сталого розвитку еко-економіки
потребує приділення особливої уваги природним ресур-
сам, їх постійного обліку, що в свою чергу гарантує но-
вий рівень розвитку та формування свідомості населен-
ня [9, с. 115].

Б. Буркинський зазначає, що в умовах погіршення
екологічних умов та підвищення рівня екологічних (еко-
номіко-екологічних) конфліктів, криз та катастроф ви-
никає необхідність цілеспрямованого формування та
розвитку нових наукових напрямів, які будуть орієнту-
ватись на вивчення та вирішення екстремальних, конф-
ліктних та кризових явищ в економіці та екології [9, с.
119].

К. Папенов наголошує, що можливості людства, які
забезпечує постійний науково-технічний прогрес, мо-
жуть мати значний вплив соціально-екологічно-еконо-
мічного характеру, на суспільство та довкілля. Тому
взаємодія суспільства та навколишнього природного
середовища повинна бути соціально-духовно-орієнто-
ваною [10, с. 55—56].
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Однією з форм свідомості людини є екологічна сві-
домість, що в останні десятиліття активно досліджуєть-
ся, зокрема такими науковцями як: С. Дєрято, А. Льо-
вочкіна, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, О. Плахотнік, В. Скре-
бець, В. Ясвін тощо.

Згідно з концепцією Г. Платонова: екологічна сві-
домість — це індивідуальна і колективна (суспільна)
здатність усвідомлювати нерозривний зв'язок кожної
окремої людини і всього людства загалом з цілісністю і
відносною незмінністю природного середовища існуван-
ня людини, усвідомлення необхідності використання
цього розуміння у практичній діяльності, вміння і звич-
ка діяти стосовно природи, не порушуючи зв'язок і ко-
лообіг природного середовища, сприяти їхньому поліп-
шенню для життя нинішнього і майбутніх поколінь лю-
дей [11, с. 168].

Е. Гірусов констатує, що екологічна свідомість є су-
купністю поглядів, теорій і емоцій, які відображають
проблеми співвідношення суспільства і природи у плані
їх розв'язання відповідно до конкретних соціальних і
природних можливостей. Тобто екологічна свідомість
грунтується на ідеологічних і моральних цінностях, але
передбачає їх індивідуальне осмислення. Вона фор-
мується із знань і переконань в галузі взаємостосунків
суспільства і природи, на екологічно доцільному став-
ленні до природних ресурсів, вміннях застосовувати
науково обумовлені рішення по відношенню до приро-
ди: відображає індивідуальний досвід спілкування з при-
родними системами [12].

На думку психологів С. Дерябо, В. Ясвіна, під еко-
логічною свідомістю слід розуміти сукупність уявлень
про взаємозв'язки у системі "людина — природа" і в
самій природі, існуючого ставлення до природи, а та-
кож відповідних стратегій взаємодії з нею. Екологічна
свідомість — це вищий рівень психічного відображення
природного, штучного і соціального середовища та сво-
го внутрішнього світу; рефлексія місця та ролі людини
в екологічному світі, а також саморегуляція цього відоб-
раження [13, с. 54; с. 104].

Враховуючи вищевикладене виникає необхідність
виділення більш вузького поняття, як "національна при-
родно-заповідна свідомість", її співвідношення з еколо-
гічною свідомістю та національною свідомістю, а також
місце та роль у сучасному суспільстві.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Низький рівень інформованості населення про не-
обхідність заповідання та охорони територій, на яких
знаходяться особливо цінні природні комплекси та
об'єкти, відсутність прозорого конкурсу для кандидатів,
які бажають зайняти посади в установах природно-за-
повідного фонду, відсутність персоналізації трудових
відносин, відсутність гідних економіко-фінансових, со-
ціально-побутових заходів стимулювання вказують на
необхідність формування ефективної системи не тільки
фінансово-економічних заходів, але й психологічного-
мотиваційних, внутрішньо-духовних. Необхідність фор-
мування поняття "національна природно-заповідна
свідомість" як результату дисциплінованого та відпові-
дального користування природними ресурсами.

Водночас формування загальнодержавної розгалу-
женої інформаційно-освітньої мережі, он-лайн плат-
форми, перепідготовки та перекваліфікації кадрів всіх
рівнів, орієнтація на особистісні якості, які грунтують-
ся на національній гідності, ідеалах та самосвідомості
не тільки працівників відповідного сектора, а суспіль-
ства в цілому дасть можливість кардинально реформу-
вати ставлення до навколишнього природного середо-
вища та необхідності заповідання унікальних територій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні пропонується розглянути поняття

національна свідомість як механізм стимулювання до

праці та у відповідній царині та інструмент забезпечен-
ня раціонального та ощадливого використання природ-
них ресурсів; сформулювати поняття "національна при-
родно-заповідна свідомість", та розглянути її співвідно-
шення з таким суспільним феноменом, як національна
свідомість, а також її місце та роль у сучасному соц-
іумі. Також розглянути ефективність створення загаль-
нодержавної інформаційно-освітньої он-лайн платфор-
ми між установами природно-заповідного фонду, орга-
нами державної влади та місцевими громадами, яка
дасть змогу постійно обмінюватись досвідом, врахову-
вати помилки у здійсненні природоохоронної діяль-
ності, забезпечити швидку та злагоджену систему реа-
лізації інноваційних міжгалузевих проектів та як під-
грунтя для розвитку "національної природно- заповід-
ної свідомості".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сьогоденних умовах трансформації законів рин-

ку успіх і благополуччя підприємств, установ, органі-
зацій всіх форм власності вирішальною мірою залежать
від компетентності, кваліфікації і підприємливості та
інших ділових та особистих якостей персоналу, особ-
ливо це стосується таких стратегічно важливих галузей
народного господарства, як природоохоронний і при-
родно-заповідний сектор. Важливим елементом форму-
вання дисциплінованих, відповідальних та принципових
кадрів є національна самосвідомість та національна
гідність, як засіб консолідації та інтеграції зусиль пра-
цівників природоохоронної царини, спрямованих на
досягнення позитивних результатів.

 Саме усвідомлення державно-політичної, грома-
дянсько-територіальної спільності, духовно-культурної
єдності, історичної спорідненості виступає одним з го-
ловних чинників політичних, економічних соціальних
перетворень у суспільстві та державі. Чимало осіб йдуть
працювати у природно-заповідний сектор через власне
бажання зберігати територію, на якій вони мешкають,
захищати від псування та нераціонального використан-
ня наявні природні ресурси, турботу про наступні по-
коління.

Сучасні вчені розглядають поняття "національна
свідомість" в соціальному, історико-культурному, ре-
лігійно-духовному, політичному та філософському дис-
курсі. Однак, якщо розглянути феномен "національна
свідомість" з позиції еколого-економічних та соціаль-
но-трудових категорій як механізм психологічних чин-
ників мотивації гідної праці, спрямованої на досягнен-
ня позитивних результатів, ми побачимо, що національ-
на свідомість грає неабияку роль у розбудові природо-
заповідної справи.

Аналіз наукової бази свідчить, що більшість дослід-
ників визначають "національну свідомість" через кате-
горію "усвідомлення", виділяючи при цьому якусь одну
чи кілька характеристик [14]. Водночас у процесі осмис-
лення навколишнього світу виникає потреба і не-
обхідність осмислення і самого себе у світі, оцінки сво-
го місця в суспільстві [15, с. 67].

На сьогоднішній день дослідники розглядають ка-
тегорію "національна свідомість" в узагальненому ви-
гляді, здебільшого не визначаючи основні компоненти
цього явища, які дають змогу з'ясувати багатогранні
зв'язки цього суспільного феномену з галузями народ-
ного господарства. Виходячи з цього виникає необхід-
ність структурування цього поняття за різноманітними
принципами: рівнями, формами усвідомлення та відоб-
раження національного життя, з погляду різних кате-
горій населення або сфер господарювання у державі,
царини суспільного життя або народного господарства.

Якщо розглянути національну свідомість з соціаль-
но- економічної точки зору, то це поняття буде вклю-
чати "сукупність ідей, поглядів, почуттів, пов'язаних з
самовизначенням національної спільноти, усвідомлен-
ня свого місця серед інших національних спільнот, усві-
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домлення соціально-політичних цінностей, що характе-
ризуються поняттям "Батьківщина" і прихильність до
них", повага до території існування, її благ [16, с. 80].

Водночас за антропоцентричним підходом еколо-
гічна свідомість — це знання й розуміння людиною своїх
можливостей впливу на природу, визначення цілей та-
кого впливу, оцінку варіантів передбачуваної поведін-
ки в еко-середовищі, врахування наслідків поведінки і
пізнання самого себе як однієї з щаблів екосистеми [17,
с. 97].

Водночас поняття "екологічна свідомість" визнача-
ють як вищий рівень психічного відображення природ-
ного та штучного середовища, свого внутрішнього світу,
рефлексії відносно ролі та місця людини в біологічно-
му, фізичному та хімічному світі, а також саморегуляції
цього відображення" [18].

Також екологічну свідомість розглядають як відоб-
раження свідомості процесів взаємодії між людиною,
як організмом та людиною, як особистістю, з однієї сто-
рони, і суспільством та навколишнім світом — з іншої, в
тих аспектах біологічного та соціального життя, що
обумовлені природними факторами [19, с. 203].

Аналізуючи ознаки поняття "національна свідо-
мість" та "екологічна свідомість" ми можемо простежи-
ти прямий зв'язок з природоохоронною та природно —
заповідною сферою та побачити в зменшеному масш-
табі, що дійсно рушійною силою природоохоронної
діяльності є не стільки засоби економічного стимулю-
вання, а також внутрішньо-духовні чинники. Раціональ-
не природокористування, рекреаційна та природоохо-
ронна діяльність, етика природокористування немож-
ливі без формування у громадян " національної природ-
но-заповідної свідомості". Проте усвідомлення особли-
востей функціонування систем "людина-ресурси", "лю-
дина-раціональне природокористування", "людина-
об'єкти та території природно-заповідного фонду", "су-
часна людина-несприятливі наслідки екологічного ха-
рактеру", "людина-відтворення цінних природних ком-
плексів та об'єктів", "людина-заповідання унікальних
територій", "людина-ЕКО-оздоровлення", "людина-
ЕКО-туризм", "людина-ЕКО-рекреація", як структур-
них, активних елементів навколишнього середовища,
усвідомлення особистістю свого місця у цій системі є
невід'ємним елементом "національної природно-запо-
відної свідомості" суб'єкта.

У таблиці 1 зображено порівняння основних еле-
ментів феномену "національна свідомість" з вузькога-
лузевим поняттям "національна природно — заповідна
свідомість".

Молодіж має отримувати природоохоронні (при-
родно-заповідні) спеціальності, не тільки через суспіль-
ний престиж та економічні переваги, оскільки такі про-
фесії користуються попитом на ринку праці, а через
внутрішню потребу захищати довкілля вже сьогодні,
бажання зміни пріоритетів у соціально-економічному та
політичному житті.

По-перше, молоді спеціалісти мають пишатись тим
фактом, що саме вони оберігають та захищають при-
родні ресурси, природно-заповідні території та об'єкти
від нераціонального або незаконного використання, по-
друге, з боку держави має бути створена система заходів
економічного, психологічного, соціально-побутового
стимулювання та мотивації, щоб уникнути плинності
кадрів.

Розкриття категорії "національна природно — за-
повідна свідомість" під кутом соціально-трудових відно-
син відіграє важливу роль у формуванні кожним пра-
цюючим своєї особистої та професійної значимості для
колективу і керівництва (наприклад, власні методи охо-
рони навколишнього природного середовища, система
заходів захисту та збереження природних ресурсів,
авторські наукові доробки), професійної гордості за до-
сягнутий загальний результат (наприклад, показники
збереження та відтворення цінних комплексів та

об'єктів природно-заповідного фонду, результати нау-
кової, еколого-освітньої діяльності, результати заходів
попереджувального та профілактичного характеру
щодо охорони природно-заповідного фонду), а також
почуття гордості за спільну справу (показники зменшен-
ня кількості порушень законодавства у сфері охорони
природно-заповідного фонду, залучення дітей та молоді
до програм збереження цінних комплексів та об'єктів,
тощо). Крім того, такий рушійний чинник "як національ-
на природно-заповідна свідомість" сприятиме форму-
ванню почуття впевненості (захищеності і довіри у
відношеннях з колегами). Саме тому "свідома праця,
спрямована на внутрішньо-психологічний результат"
повинна стати предметом уваги для керівництва уста-
нов природо-заповідного фонду. Свідомість на рівні з
сумлінністю та дисциплінованістю — один із способів
розуміння працівником своїх обов'язків і відповідаль-
ності перед колективом, керівником, місцевою грома-
дою, суспільством, тому важливо щоб існував механізм
психологічного стимулювання до праці, який би сприяв
цьому процесу.

Слід зазначити, що "свідома праця" не тільки фор-
мує людину-працівника/людину-колегу/людину-керів-
ника/людину-підлеглого і її відношення до кола про-
фесійних обов'язків, вона сприяє розумінню людиною
свого місця в складному процесі формування матеріаль-
них благ, надання послуг суспільству, захисту та збе-
реженню цінних об'єктів, територій тощо. Саме тому
необхідна побудова не тільки організаційно-економіч-
ного механізму стимулювання праці, а грунтовне роз-
роблення системи психологічно-мотиваційних чинників,
як складової загальної системи управління трудовими
відносинами. Чітка концепція мотиваційно-психоло-
гічних чинників під час укладення трудових відносин в
значній мірі стане передумовою свідомої праці, буде
сприяти розумінню місця співробітника у "маленькому
суспільстві", тобто трудовому колективі і відповідного
відношення до нього. Від того, як буде створено орга-
нізаційно-психологічний механізм мотивації співробіт-
ників, у значній мірі буде залежати і рівень роботи ус-
танови, показники її діяльності та добробут кожного
працівника (Схема 1). Можливе окреме розроблення
Положення про дисципліну посадових осіб служби дер-
жавної охорони природно-заповідного фонду, як кате-
горії працівників, на яких покладено особливо важливі
функції щодо охорони заповідних територій та об'єктів.
Відповідне положення буде детально регламентувати не
тільки процедуру притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності, встановлення заохочень цієї категорії пра-
цівників, а також порядок інформаційної взаємодії та
координації з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, іншими природоохоронни-
ми органами, громадськими організаціями. Окремим
розділом доцільно передбачити зведення правил етики
поведінки посадової особи служби державної охорони
природно-заповідного фонду, що буде включати окремі
поняття та категорії феномену "національна природно-
заповідна свідомість".

Також варто звернути увагу на створення загаль-
нодержавної розгалуженої он-лайн платформи інфор-
маційно-освітнього/координаційного напряму, тристо-
роннього або багатостороннього характеру: органи дер-
жавної влади — адміністрації установ природно-запо-
відного фонду — місцеві громади (громадські органі-
зації тощо). У відповідній системі можна передбачити
відкриту базу даних, де кожен бажаючий буде мати до-
ступ до інформації щодо порушення природоохорон-
ного та екологічного законодавства, статистичних да-
них, тенденції до зменшення або збільшення рівня еко-
злочинів, основні напрями щодо профілактики, запобі-
гання та припинення порушень екологічного законодав-
ства, анонс заходів виховного та інформаційно-пропа-
гандистського, еко-освітнього характеру. Завдяки такій
он-лайн платформі буде можливість постійного співро-
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бітництва та координації з органами державної влади
та місцевими громадами, що дасть змогу оперативно та
гнучко вирішувати проблеми галузі, уникнути бюрок-
ратичної тяганини.

Але головним фактором такої он-лайн платформи
є інформаційна, виховна, координаційна, освітньо-куль-
турна функції, що стануть запорукою формування "на-
ціональної природно-заповідної свідомості" серед ши-
роких верств населення, особливо молоді, залучення їх
до природно-заповідного світу, просування системних
знань про вичерпність природних ресурсів і необхідність
їх ощадливого користування.

Водночас адміністраціям установ природно-запові-
дного фонду необхідно мати чітку систему інформацій-
ного обміну, передання досвіду, можливості постійно-
го підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, онов-
лення рівня освітньо-дидактичної бази, перепідготов-
ки та проходження курсів в режимі он-лайн. З метою
підтримки такої системи та її стабільного функціону-
вання необхідно також передбачити схему інформа-

ційно-економічного стимулювання, наприклад платне
проведення вебінарів, майстер-класів, ведення авторсь-
ких програм розвитку, он-лайн координація між орга-
нами державної влади та адміністраціями установ при-
родно-заповідного фонду, он-лайн інформування з боку
органів державної влади про зміни в законодавстві,
спілкування "у прямому ефірі" з працівниками установ
природно-заповідного фонду інших країн (Схема 2).
Особливу увагу слід звернути на залучення молоді та
дітей (дошкільного та молодшого шкільного віку, стар-
шокласників), оскільки саме вони є майбутніми моло-
дими спеціалістами галузі.

Необхідно розробити та популяризувати літерату-
ру еко-спрямування (у вигляді дитячих казок, нарисів,
ілюстрацій), яка прищепить молоді любов до довкілля,
повагу до ресурсів, які дала нам природа, розтлумачить
про необхідність бережливого ставлення до навко-
лишнього природного середовища, що саме від май-
бутніх поколінь залежить, у якому стані буде природа
надалі, що заповідання територій та земель з особливо

Таблиця 1. Порівняльна характеристика елементів національної свідомості
та національної природно-заповідної свідомості

Національна свідомість Національна природно-заповідна свідомість 
Етнічна, соціокультурна, релігійна, суспільно-
державна приналежність 

Еколого-економічна, геополітична, соціально-ресурсова приналежність 

Відношення людиною себе до українського 
народу, до громадсько-територіальної соборності 

Співвідношення себе з природою, через ощадливе використання наявних природних 
ресурсів, повага до заповідної території чи об’єкту, де знаходяться ці ресурси, 
необхідність дотримання певного режиму охорони та зберігання 

Приналежність до соціально-економічного 
прошарку суспільства 

Усвідомлення себе членом суспільства, який є відповідальним за раціональне 
використання, збереження та відтворення особливо цінних об’єктів та територій 
Наявність трудових, соціально-громадських відносин пов’язаних з природно-заповідною 
галуззю. 
Свідома сплата державних податків та зборів, втому числі екологічних 

Спільність історичної, соціально-культурної долі Проживання із покоління в покоління на території, що належить природно-заповідного 
фонду або підлягає заповіданню, зі зберіганням та переданням традицій користування її 
ресурсами та благами, вирощування та збирання культур враховуючи особливий режим 

Специфічність геополітичних, культурних, 
історичних, соціально-економічних цінностей 

"Сімейність" або "династійність" господарської діяльності на природно-заповідних 
територіях, інтеграція у природні цінності 

Повага до історичного минулого,культурного та 
духовного досвіду предків, які мешкали на 
території України 

Споконвічний розвиток праці «на землі», повага до ресурсів, що вичерпуються, 
усвідомлення необхідності заповідання відповідних територій з метою збереження для 
майбутніх поколінь 

Відношення суспільства до природи  Свідоме ощадливе природокористування, наявність особистих правил етики поведінки на 
територіях та об’єктах, що належать до природно-заповідного фонду 

Відношення до наявних проблем соціального, 
еколого-економічного, політичного характеру 

Усвідомлення відповідальності за кризу ресурсного та екологічного характеру як регіону 
мешкання, так і держави в цілому. Потреба особистого внеску, участь у заходах 
"природно-заповідного" та природоохоронного спрямування 

Відношення до інформаційного, культурного, 
виховного елементів розвитку суспільства 

Усвідомлення необхідності участі у природоохоронних та природно-заповідних заходах 
інформаційно-пропагандистського, навчального-виховного характеру. Розроблення, 
поширення власних або авторських програм природно-заповідного характеру, видання 
статей, літератури відповідного спрямування. Участь у конференціях, симпозіумах, 
вебінарах відповідного спрямування. 
Інформування молоді, дітей про необхідність заповідання цінних та унікальних територій 
країни 

Відношення до культурно-наукового потенціалу 
українського народу, до наукових доробків та 
відкриттів нації 

Усвідомлення необхідності розвитку теоретичної та прикладної наукової бази, участь у 
наукових проектах природно-заповідного або природоохоронного напряму, здійснення 
селекційної, винахідницької, патентної діяльності. Розроблення авторських винаходів та 
наукових програм, що спрямовані на збереження, охорону та відтворення особливо 
цінних природних комплексів та об’єктів 

Відношення до економіко-туристичної складової 
держави, відродження національного туризму, 
розвитку та поширення вітчизняного туристично-
рекреаційного напряму 

 Усвідомлення необхідності розбудови ЕКО-туризму, поширення рекреаційної діяльності 
на екологічно-чистих територіях, підтримка вітчизняної культурно-оздоровчої галузі 
народного господарства на звільнених від неконтрольованого антропогенного 
навантаження територіях 

Етичні норми і правила, які поширюються на 
взаємодію зі світом природи, сприйняття природи 
як об'єкту людської діяльності 

 Усвідомлення природи як рівноправного суб'єкту взаємодії з людиною, необхідності 
поважного ставлення до неї шляхом заповідання та подальшої охорони 

Метою взаємодії з природою є задоволення тих 
чи інших прагматичних потреб суспільства, 
"прагматичний імператив": чи правильно те, що 
корисне людині, суспільству, нації в цілому 

Метою взаємодії з природою є оптимальне та раціональне задоволення як потреб людини, 
так і відновлення ресурсів довкілля, "еколого-заповідний імператив": правильно тільки те, 
що не порушує існуючу в природі екологічну рівновагу, не шкодить ресурсам, дозволяє 
зберегти цінні комплекси та об’єкти для наступних поколінь 

Відношення до розвитку природи не повинно 
мислитись як процес, який повинен бути 
підпорядкований цілям і завданням людини, 
задоволенням суспільних потреб, потреб нації в 
цілому 

Усвідомлення розвитку природи як процесу взаємовигідної єдності, без збереження та 
охорони природи шляхом заповідання, наступні покоління не зможуть задовольняти свої 
потреби у оздоровленні, споживанні екологічно-чистої продукції, рекреаційній та 
туристичній діяльності в межах держави 

 Спрямованість дій на захист публічних інтересів, 
забезпечення пріоритету загального блага 
громадян над особистими, приватними або 
корпоративними інтересами 

Спрямованість дій на захист навколишнього середовища, підвищена увага до цінних 
природних комплексів та територій, що є заповідними або підлягають заповіданню. 
Пріоритет необхідності раціонального та дисциплінованого ставлення до ресурсів над 
суспільними, економічними чи політико-соціальними інтересами суспільства 
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Національна природно-
заповідна свідомість екологічна спільність, 

спорідненість через територію 
проживання на заповідній  
території 

потреба  оздоровлення та 
відновлення сил на екологічно-
чистій "національній" території 

внутрішня потреба народження 
здорових дітей в екологічно-
чистій зоні 

механізм  здійснення 
природоохоронної діяльності, 
збереження та заповідання 
територій, які містять особливо 
цінні природні комплекси та 
об’єкти 

бажання користуватись та 
підтримувати працю осіб, які 
належать до однієї національної 
спільності та мають ідентичні 
соціальні та еколого-економічні 
інтереси, щодо розбудови 
природоохоронної та природно- 
заповідної галузі 

формування національних інтересів у 
міжнародних відносинах, відчуття 
патріотизму, що люди мешкають  на 
території, яка має таку кількість 
унікальних природних ресурсів 

вплив географічних, 
геополітичних, економіко-
екологічних чинників на 
здоров'я та добробут населення, 
через призму поширення 
інтересів раціонального та 
ощадливого використання 
природних ресурсів території 
мешкання 

прихильність до історично-
культурних принципів 
користування природними 
ресурсами, духовної єдності з 
природою, повагою до 
рідкісних природних 
комплексів, ресурсів, що 
майже вичерпані, які 
розташовані на території 
мешкання 

приналежності людини до 
природоохоронного соціально-
суспільного або трудового прошарку 
населення 

чітке усвідомлення 
екологічних проблеми 
сучасності і необхідності 
впровадження концепції 
сталого розвитку 
сучасної цивілізації і 
навколишнього 
середовища 

необхідність 
формування 
"природно-  
заповідної" 
культури 

розроблення комплексу етичних 
заходів або кодексу етики 
поведінки  під час здійснення 
природокористування на 
відповідних об’єктах 

необхідність  формування 
чітких правил поведінки під 
час перебування на 
"заповідних" територіях 

формування концепції 
природокористування на основі 
над поваги до природних 
ресурсів, що підлягають 
заповіданню 

необхідність  
впровадження заходів 
"природо-заповідного" 
виховання 

систематизація знань, що 
мають відношення до 
природно-заповідної 
галузі 

визначення власного 
місця та функції у 
відносин 
природокористування 
ресурсами 

формування внутрішньо-духовної 
системи  етичних, когнітивних, 
естетичних, прагматичних стосунків 
з природою, її ресурсами та з самим 
собою 

наявність певних  можливостей та 
кордонів, обмежень щодо 
використання природних ресурсів, 
особисту позицію щодо 
природокористування та поведінку  
у сфері охорони довкілля 

формування системи «людина-ресурси», 
«людина-раціональне 
природокористування», «людина-об'єкти 
та території природно-заповідного фонду» 

усвідомлення з особистого 
"я" під природокористування 
та наслідків своєї діяльності 

співвідношення економічних 
чинників під час 
природокористування з еколого-
соціальними наслідками 

співвідношення індивідуального досвіду та поглядів  з вимогами або очікуваннями  суспільства щодо 
раціонального природокористування 

Схема   1 
Структурні елементи поняття " національна природно-заповідна свідомість"  
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цінними природними комплексами та об'єктами дасть
змогу усім майбутнім поколінням на гідний життєвий
рівень, життя в еколого-безпечному середовищі, народ-
ження здорових дітей; сформулювати концепцію та
імплементувати у суспільство поняття "національна
природно-заповідна свідомість".

Створення інформаційно-пропагандистської
мережі рекламних заходів дасть змогу поширити
інформацію про необхідність охорони навколишнь-
ого природного середовища, бережливого ставлен-
ня до природи та її ресурсів, необхідності запові-
дання територій, можливості відпочивати та оздо-
ровлюватись на еко-безпечній території. Однак це
має бути не поодинока соціальна реклама на суто
національних каналах телебачення, а потужна сис-
тема заходів на телебаченні, радіо, у ЗМІ, розпов-
сюдження мережею Інтернет, видавництво проф-
ільної літератури для різних вікових категорій на-
селення тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Глобальна екологічна небезпека, що безпосередньо
пов'язана з нераціональним використанням природних
ресурсів, з'явилася як важливий чинник, сприяючий кон-
солідації зусиль суспільства, робить неминучим подо-
лання соціальних, політичних, економічних, екологіч-
них розбіжностей і суперечностей і співпрацю різних
соціально-економічних систем. У зв'язку з цим доціль-

но розглянути та проаналізувати екологічний аспект
"мислення по-новому", орієнтованого встановлення
пріоритетності екологічних та економіко-екологічних
цілей над політичними, правовими та державними ідео-
логіями.

Також необхідно інтегрувати поняття "націо-
нальна природно-заповідна свідомість" у суспіль-
ство, забезпечити населення необхідними системни-
ми знаннями про природні ресурси, заповідні об-
'єкти, екологічну відповідальність перед майбутніми
поколіннями, формування принципів етичного, дис-
циплінованого користування природними ресурсами,
культури та етики поведінки на заповідних територ-
іях.

На державному рівні необхідно розкрити місце та
роль "національної природо-заповідної свідомості" як
мотиваційного елементу працівників галузі, детально
проаналізувати сутність відповідного феномену, його
ознаки, елементи під, через призму еколого-економіч-
них та соціально-трудових відносин в сфері природно-
заповідного фонду.

Створення сталої загальнодержавної інформацій-
но-освітньої мережі, в режимі он-лайн, буде рушійною
силою для обміну досвідом, систематизації знань, фор-
мування навчально-виховного процесу населення, про-
ведення вебінарів, лекцій, он-лайн консультацій, май-
стер-класів, а також забезпечення дистанційної коор-
динації або керівництва установами природно-заповід-
ного фонду, он-лайн співробітництва з органами дер-

 

Он-лайн платформа 
інформаційного, освітнього, 

наукового, еколого-економічного, 
координаційного характеру 

 

Органи 
держаної 
влади 
України 

Територіальні громади  
(місцеве населення) 

Громадські організації, 
Недержавні екологічні  
організації/фонди 

Установи природно-
заповідного фонду 

України 

Установи природно-заповідного 
характеру інших держав, 

міжнародні 
екологічні/природоохоронні 

організації/фонди 

Схема  2 
Основні складові елементи інформаційно-координаційної мережі 

на базі он-лайн платформи 
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жавної влади та місцевими громадами в частині засто-
сування норм чинного законодавства дасть змогу гнуч-
кого розвитку галузі.
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THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF CRITERIA
AND EVALUATION INDICATORS OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Досягнення продовольчої безпеки вимагає створення системи цільових індикаторів, що дозво-
ляє обгрунтовувати та приймати дієві управлінські рішення державними органами управління та
влади. Стан продовольчої безпеки населення оцінюється широким спектром показників.

Продовольча безпека є складовою економічної безпеки, а стан останньої оцінюється об'єктив-
ною системою критеріїв, показників і індикаторів, які визначають порогові значення функціону-
вання економічної системи. Тому побудова системи продовольчої безпеки неможлива без створен-
ня системи показників та індикаторів, які дозволяють сформувати кількісно-якісні характеристи-
ки соціально-економічним явищам і процесам.

Необхідно зазначити, що індикатори, подібні між собою, однак у різних методиках можуть вхо-
дити до різних груп показників. Індикатори, які характеризують стан транспортної інфраструкту-
ри (частка доріг із твердим покриттям, частка залізничних шляхів) у рамках системи індикаторів
ФАО відносяться до показників (фізичної) доступності продовольства та характеризує можливість
доставляти продовольство до мереж роздрібної торгівлі, і доступ населення до ним.

Узагальнено систему показників продовольчої безпеки, що використовується у вітчизняній прак-
тиці, яка при аналізі та прогнозуванні по основних групах продовольчих товарів дозволяє провес-
ти порівняння, наявного і імовірного в майбутньому стану продовольчого забезпечення, оцінити
реальні потреби держави в основних продуктах харчування й ресурсах для їхнього виробництва, а
також визначити базові показники продовольчої стратегії як складової аграрної політики держа-
ви.

Вітчизняний підхід до оцінювання продовольчої безпеки передбачає використання цілого ряду
показників, які характеризують різні її аспекти, однак їх різнобічність не дозволяє зробити висно-
вок про динаміку зміни продовольчої безпеки країни в цілому. Вважаємо, що в охарактеризованій
вище системі показників, відсутній розрахунок узагальнюючого показника, який би комплексно
оцінював стан продовольчої безпеки.

Achieving food security requires the establishment of a system of target indicators, which allows to
justify and take effective management decisions by state authorities. The state of food security of the
population is estimated by a wide range of indicators.

Food security is a component of economic security, and the state of the latter is estimated by an
objective system of criteria and indicators that determine the thresholds of the functioning of the economic
system. Therefore, it is impossible to build a food security system without creating a system of indicators,
which allow to form quantitative and qualitative characteristics for socio-economic phenomena and
processes.

It should be noted that indicators similar to each other, but in different methods may be included in
different groups. Indicators that characterize the state of transport infrastructure (the proportion of hard-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення продовольчої безпеки вимагає створен-

ня системи цільових індикаторів, що дозволяє обгрун-
товувати та приймати дієві управлінські рішення дер-
жавними органами управління та влади. Стан продо-
вольчої безпеки населення оцінюється широким спект-
ром показників. Якщо на початковому етапі це були се-
редньодушові доходи населення, перехідні залишки про-
довольчого зерна (спочатку на рівні 20, а потім 16% від
загального річного споживання, то тепер критерії роз-
ширилися і стали більш складними.

До сучасних критеріїв продовольчої безпеки відно-
сяться частка витрат на продовольство в загальних вит-
ратах окремих груп населення, територіальна дос-
тупність продуктів (вимірюється шляхом порівняння
рівня роздрібних цін на однакові товари в різних регіо-
нах країни), рівень "зручності" продовольства (частка в
споживанні сучасних продуктів, які знижують втрати і
економлять час роботи в домашньому господарстві),
ступінь "натуральності" і доброякісності продуктів,
вплив якості продуктів на стан здоров'я і тривалість
життя, в тому числі продуктів, отриманих за допомо-
гою методів генної інженерії і біотехнології.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами продовольчої безпеки в теоретичному

та методичному аспекті переймалися Ю. Білик, П. Бор-
щевський, В. Гейц, Л. Дейнеко, М. Корецький, О. Кочет-
ков, І. Лукінов, Р. Маркова, Г. Мостовий, П. Саблук,
В. Трегобчук, В. Юрчишин та ін. Серед зарубіжних тео-
ретиків питаннями забезпечення продовольчої безпеки
займалися такі вчені, як В. Балабанов, Є. Борисенко,
Є. Сєрова та ін. Проте мінливе суспільно-політичне жит-
тя країни вимагає постійного перегляду теоретико-ме-
тодологічних засад формування продовольчої безпеки
України.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето-

дологічних положень і щодо формування основ продо-
вольчої безпеки України.

coated roads, the share of railways) within the framework of the FAO marks refer to the indicators of
(physical) availability of food and characterizes the ability to deliver food to retail networks and public
access to them.

The system of food safety indicators used in domestic practice is generalized, which, while analyzing
and forecasting by the main food products groups, allows us to compare the existing and probable future
food supply situation, to assess the real needs of the state in the main food products and resources for
their production, and also define the basic indicators of the food strategy as part of the agrarian policy of
the state.

The domestic approach to food security assessment implies the use of a number of indicators that
characterize its various aspects, but their versatility does not allow us to conclude on the dynamics of
change in food security of the country as a whole. We believe that in the above-described system of
indicators, there is no calculation of a generalized indicator that would comprehensively assess the state
of food security.

Ключові слова: продовольча безпека, критерії, показники, індикатор, ФАО, оцінка.
Key words: food security, criteria, indicators, mark, FAO, assessment.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продовольча безпека передбачає задоволення
фізіологічних потреб населення у безпечному високо-
якісному продовольстві згідно медичних рекомен-
дацій та екологічним умовам, а також індивідуально-
му стану людину. Очевидно, з метою реалізації цієї
концепції вимагають: кількісного забезпечення насе-
лення країни вітчизняними продуктами харчування
відповідно до норм Світової організації охорони здо-
ров'я (не менше 85 %); зміна відношення до проблем
продовольчої безпеки з боку державних органів та
контролюючих організацій; посилення захисту охо-
рони навколишнього середовища з метою поперед-
ження продовольчих ресурсів; більш суворе слідуван-
ня санітарно-гігієнічним вимогам, технологічним
інструкціям, режиму обробки, зберігання, транспор-
тування, продажу сировини та готової продукції;
сприяння держави у запровадженню систем менедж-
менту якості та безпечності та посилення державно-
го контролю щодо якості та безпечності продоволь-
чих ресурсів.

Саме тому вирішення питань харчування вимагає
розробки нових підходів, у частині запровадження
екологічно безпечних технології та використанні соц-
іально значимих натуральних біологічно активних за-
собів. Отже, необхідно визнати, що якість та без-
печність знаходять у числі базових аспектів продо-
вольчої безпеки. Стратегічна позиція передбачає на-
явність системи продовольчої безпеки за функціо-
нальними показниками якості харчових продуктів або
системи безпечності, які спроможні виключати ризик
виробництва неякісної продукції. Водночас серед так-
тичних завдань слід виділити такі: формування кри-
теріїв оцінки технологічних систем виробництва про-
дуктів харчування за параметрами їх якості, які об-
'єктивно характеризують стан в сфері управління як-
істю продукції; розробка методики якісного та
кількісного аналізу ризику порушень функціонуван-
ня технологічних систем, які зумовлюють зниження
якості продукції [1]. Однак вважаємо, що для вітчиз-
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няних умов важливим є забезпечення контролю та
управління технологічними системами із урахуванням
ризику можливих порушень у роботі з метою підви-
щення рівня захищеності від виробництва неякісних
харчових продуктів.

Ми поділяємо думку, що на формування продоволь-
чої безпеки впливає система ринкового саморегулюван-
ня та інструменти економічного регулювання агропро-
довольчого ринку [2]. Окрім зазначеного, забезпечен-
ня продовольчої безпеки у країні вимагає налагоджен-
ня організації товароруху, яка забезпечує просунення
як вітчизняного, так й імпортованого продовольства від
виробника до споживача, а також формування довго-
строкових партнерських відносин між учасниками агро-
продовольчого ринку. Однак, якщо обмежуватися лише
товаропросувною мережою — оптово-роздрібні, пере-
робні, логістичні підприємства і компанії — то розгля-
дається продовольче забезпечення без досягнення без-
пеки. Оскільки на практиці достатньо прикладів, коли
держава забезпечується продовольством, але на маючи
достатніх земельних угідь, тим не менше не привертає
увагу до проблеми продовольчої безпеки як такої. Це
такі країні, як наприклад, Японія, Швеція, Ірландія та
окремі інші.

Продовольча безпека є складовою економічної без-
пеки, а стан останньої оцінюється об'єктивною систе-
мою критеріїв, показників і індикаторів, які визначають
порогові значення функціонування економічної систе-
ми. Тому побудова системи продовольчої безпеки не-
можлива без створення системи показників та індика-
торів, які дозволяють сформувати кількісно-якісні ха-
рактеристики соціально-економічним явищам і проце-
сам.

Так, методологія ФАО дозволяє оцінювати продо-
вольчу безпеку як на загальносвітовому рівні, так й ре-
гіональному (національному) на основі використання
системи показників. Розглянемо показники, що вико-
ристовуються на національному рівні, які розроблено
відповідно до методичних рекомендацій Комітету з
Світової Продовольчої Безпеки.

У редакції 2012 р., показники були поділено на: пер-
винні, які характеризують структурні умови забезпечен-
ня продовольчої безпеки; результуючі, які включають
дані антропометричних досліджень та інформацію про
недовживання продовольства та показники стабіль-
ності/вразливість, які характеризують стійкість до
шоків. У свою чергу, перші показники поділено на такі
підгрупи — наявність, економічна доступність, фізична
доступність та використання. Результуючі поділено на
індикатори використання та індикатори доступу до про-
довольства.

Більш пізніше, у 2015 р. система показників ФАО
була зміненою, унаслідок чого не передбачено поділу
на первинні та результативні показники. Уся сукупність
показників поділена на 4 групи: наявність, доступ,
стабільність та використання. Окрім цього, додатково
включено наступні показники: валовий внутрішній про-
дукт на душу населення, поширення анемії вагітних та
дітей до 5 років, поширення дефіциту йоду та вітаміну
А, середнє споживання жирів на душу населення, част-
ка осіб, які систематично недоїдають та інші. Зазначи-
мо, що загальна кількість показників, що використову-
ються ФАО для оцінювання стану продовольчої безпе-
ки на національному рівні становить 43, із них 31 основні
та 12 допоміжні.

Значення антропометричних показників залучають-
ся із ресурсів Світової організації охорони здоров'я.
Підсумок потреби у калоріях для кожної країни розра-
ховується на основі віково-статевої та вікової структу-
ри населення. Зазначимо, що у країнах, що розвивають-
ся, на сьогодні не сформовано відповідної системи зби-
рання сільськогосподарської статистики, яка б забез-
печила зібрати навіть мінімальний набір вихідних даних
та відповідала б вимогам інформаційного забезпечення

продовольчої безпеки. Саме тому експерти ФАО часто
використовують у якості підсумовуючих показників
результати вибіркових обстежень домогосподарств, які
ними проводяться.

Встановлено, що ФАО використовує також сис-
тему допоміжних показників, серед яких доцільно ви-
ділити такі: частка населення, що знаходиться у зоні
ризику нестачі калорій; середня достатність енерге-
тичної цінності харчування (середнє значення для
розвинених країн становить 136%); виробництво про-
дуктів харчування на душу населення (в середньому
для розвинених країн становить 419 дол. США у
2011—2013 рр.; середньодушове споживання білків та
білків тваринного походження (у середньому для роз-
винених країн значення цих показників становить 103
і 60 гр. на людину на добу відповідно); густина дорож-
ньої мережі; індекс внутрішнього рівня цін на продук-
ти харчування; частка населення, що має доступ до
якісних джерел води (до числа яких відноситься во-
допровід, захищені колодязі та свердловини, колек-
тори дощової води із розрахунку не менше 20 літрів
на людину в день із джерел віддалених не більше 1 км
від житла); показник доступу до покращених санітар-
них умов (до числа яких відносяться санітарно-
технічні умови, що дозволяють ізолювати людей, тва-
рин та комах від контактів з продуктами життєдіяль-
ності. Водночас до числа індикаторів ФАО, які харак-
теризують використання продовольства, окремої ува-
ги заслуговує поширення анемії серед вагітних жінок;
частка людей, які систематично переїдають. Отже, ви-
користання індикаторів продовольчої безпеки ФАО,
дозволяє проводити співставлення різних країн за
конкретними показниками, аналізувати динаміку змін
їх значень у часі, однак загальної інтегральної оцін-
ки стану продовольчої безпеки у конкретних країна
вони дати не можуть.

Розглянемо оцінку продовольчої безпеки на основі
показника Global Food Security Index (GFSI) — глобаль-
ний рейтинг країн світу за рівнем продовольчої безпе-
ки та ефективності роботи державних закладів щодо її
забезпечення, що складається аналітичним агентством
Economist Intelligence Unit [3]. На його основі здійс-
нюється оцінка стану продовольчої безпеки у 113 краї-
нах світу. Із цією метою використовується 28 індика-
торів, окремі із них одержуються методом експертних
оцінок. Індикатори відносяться до 3 груп: економічна
доступність, наявність та достатність, якість та безпе-
ка. Показники, які відносяться до першої групи, харак-
теризують здатність споживачів купувати продукти хар-
чування, їх вразливість в цьому відношенні до можли-
вих цінових шоків і наявність програм і державних за-
ходів щодо підтримки споживання продуктів харчуван-
ня у випадку появи подібних шоків. Індикатори наяв-
ності та доступності характеризують доступність про-
довольчих запасів, ризики своєчасного та повного про-
довольчого забезпечення, можливості щодо поширен-
ня продуктів харчування і використання наукового по-
тенціалу з метою розширення сільськогосподарського
виробництва.

Значення індикаторів нормалізуються (мінімально-
му значенню надається значення 0, максимальному —
100), після присвоюється кожному із них вага із вико-
ристанням експертів, і в результаті по кожній країні
одержують значення індексу, який характеризує стан
продовольчої безпеки.

Процедура нормалізації та наступне зважування
значень індикаторів дозволяє одержати інтегральну
оцінку продовольчої безпеки у кожній країні та дає
можливість співставляти, ранжувати та порівнювати
різні країни світу як за загальним рівнем продовольчої
безпеки ( у трактуванні GFSI), так й за рівнем доступ-
ності, наявності та якості продуктів харчування.

Якщо ми порівняємо підходи ФАО та Economist
Intelligence Unit до оцінки продовольчої безпеки, то
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можна сказати, що вони багато спільного. Так, у цих
методиках питання доступності продовольства
відокремлена від його наявності та виробництва.
Окрім цього, виділяються показники, які характери-
зують споживання калорій та поживних речовин із
їжею на душу населення в день, а також їх тваринне
чи рослинне походження; стан розвитку транспорт-
ної інфраструктури, політичну стабільність; рівень
втрат продовольства та інші. Разом з тим, у цих інди-
каторів є відмінності. Так, ФАО серед допоміжних
індикаторів використовуються не лише ті, що харак-
теризують недоїдання, але й переїдання (частка лю-
дей, які систематично переїдають). Зазначимо, що
при підрахунку GFSI значна увагу приділяється на-
явності та рівню розвитку тих або інших інститутів
у країнах (наявність державних стратегій, систем
моніторингу і т.д.).

Необхідно зазначити, що індикатори, подібні між
собою, однак у різних методиках можуть входити до
різних груп показників. Індикатори, які характери-
зують стан транспортної інфраструктури (частка
доріг із твердим покриттям, частка залізничних
шляхів) у рамках системи індикаторів ФАО відно-
сяться до показників (фізичної) доступності продо-
вольства та характеризує можливість доставляти
продовольство до мереж роздрібної торгівлі, і дос-
туп населення до ним. Водночас як у дослідженні
GFSI стан портової та дорожньої інфраструктури
відноситься до показників наявності та достатності
продовольства, очевидно, у зв'язку із тим, що транс-
портна інфраструктура може бути обмежувальним
чинником при організації імпортних поставок про-
довольства на внутрішній ринок.

Розглянемо критерій рівень задоволення фізіологі-
чних потреб у компонентах в енергетичній цінності ра-
ціоні. З метою оцінювання за цим критерієм, насампе-
ред, визначаються продукти харчування, які достовір-
но характеризують структуру споживання харчування,
тобто товари, за рахунок споживання яких покриваєть-
ся 80% та більше потреб у калоріях. Так, виділено дев-
'ять товарних груп: молочні продукти, м'ясні продукти,
яйця, хлібобулочні продукти, картопля, олія рослинна,
фрукти, овочі та цукор.

До показників енергетичної цінності раціону харчу-
вання та його забезпечення поживними речовинами
відносять індекс енергетичної цінності та індекс харчо-
вої цінності продуктів харчування, що споживаються,
які дозволяють охарактеризувати співвідношення фак-
тично спожитих із їжею поживних речовин та фізіоло-
гічних норм. З метою оцінка самозабезпечення продо-
вольством пропонують використовувати виробництво
або споживання відповідних продуктів харчування на-
селенням.

Наступним показником є критерій відповідності ра-
ціону харчування за вмістом у продуктах шкідливих для
здоров'я людини речовин. Для цього використовують
показники, які характеризують забрудненість продукції
радіонуклідами та забрудненість грунту хімічними ре-
човинами.

Щодо показника рівень фізичної та економічної
доступності продовольства, то фізична доступність
продовольства визначається співвідношенням
кількості продовольства на внутрішньому ринку та не-
обхідних обсягів відповідних видів продуктів харчуван-
ня із урахуванням поставок спецспоживачам. Під еко-
номічною доступністю продовольства розуміють мож-
ливість для різних груп споживачів набувають продо-
вольчі товари у нормативному розмірі на ринку, а та-
кож одержувати їх по неринковим каналам (наприк-
лад, із особистих підсобних господарств). Урахування
можливості придбання продуктів харчування не за
ринковими каналами є специфічною складовою біло-
руського підходу до визначення та вимірювання еко-
номічної доступності продовольства. Забезпечення

економічної доступності продовольства передбачаєть-
ся досягати шляхом впливу на рівноважний рівень цін
продуктів харчування і на доходи населення. Важли-
вим індикатором є частка витрат на продовольство від
загальних витрат населення, а в перспективі 30—35
процентів. При цьому в країні передбачено створити
умови, які гарантують можливість для всіх соціальних
груп населення споживати продовольство відповідно
до медичних норм.

Критерій "рівень залежності продовольчого поста-
чання країни та ресурсного забезпечення агропромис-
лового комплексу від імпорту продовольства. Зазначи-
мо, що експертами країни обгрунтовано, що для Біло-
русі доцільним є обсяг імпорту у межах 25% від загаль-
ного обсягу споживання. Важливе місце відводиться
вивченню стабільності поставок білоруського продо-
вольства на внутрішній ринок. Одним із показників, які
характеризують стабільність є захищеність власного
виробництва. Для його оцінки використовують ко-
ефіцієнт конкурентності, який розраховується діленням
ринкової вартості окремих видів продуктів харчування,
які надходять по імпорту, на величину собівартості ана-
логічного продовольства для місцевих товаровироб-
ників.

За допомогою оцінки динаміки національної та ре-
гіональної продовольчої безпеки за цим критерієм
Концепція національної продовольчої безпеки Респуб-
ліки Білорусь передбачає використання таких показ-
ників: індекс виробництва продукції, який розрахо-
вується діленням фактичного обсягу виробництва по
кожному виду продукції на нормативний обсяг спожи-
вання.

І на при кінець, критерій 5 — відповідність розмірів
оперативних та стратегічних запасів нормативній по-
требі. Достатність відповідних запасів характеризуєть-
ся можливістю забезпечення поставок продовольства
населенню у обсягах споживчої корзини в екстремаль-
них умовах.

Зазначимо, окрім інтегральних, використовуються
також коефіцієнти дефіциту калорій, білків у раціоні
харчування та інші, які характеризують ті ж аспекти
продовольчої безпеки, на які робить акцент ФАО та
інших міжнародних організацій, однак орієнтація до
використання інтегральних показників, які одночасно
враховують численні фактори, є характерною рисою
білоруського підходу.

Серед найбільш помітних інтегральних показників
можна виділити індекс життєзабезпечення, який уза-
гальнюючим показником.

Очевидно, що наявність однозначних інтегральних
показників спрощує процедуру прийняття рішень дер-
жавними органами, тому що дозволяє використовува-
ти порівняльні показники, які із різних сторін характе-
ризують продовольчу безпеку, що доцільно використо-
вувати у вітчизняній практиці.

Рівень доступності продовольства вимірюється за
допомогою загального коефіцієнта доступності, який
розраховується діленням вартості продовольчої корзи-
ни на середній розміру доходу на душу населення.

Окрім цього, цим документом передбачається роз-
рахунок коефіцієнту самозабезпечення, який враховує
як фактичне, так й нормативне споживання населенням
продуктів харчування.

Заслуговує на увагу української практики система
оцінки та вимірювання продовольчої безпеки США,
країни яка є світовим лідером по середньодушовому
виробництву продуктів харчування. Оскільки для цієї
країни питання наявності та фізичної доступності про-
довольства є вирішеними, то пріоритетними є питання
економічної доступності продуктів харчування для на-
селення, якості та безпечності продовольства, а також
стабільне забезпечення продовольчої безпеки.

Зазначимо, що у США на сьогодні сформовано дос-
коналу правову базу забезпечення продовольчої безпе-
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ки. Так, Закон 1985 р. "Про продовольчу безпеку США"
[4]. Згідно з цим законом, продовольча безпека пов'я-
зана із можливістю експортувати продовольство, а саме
у розрізі окремих груп були встановлені мінімальні по-
рогові значення експорту.

У 2002 р. прийнято так званий аграрний закон
США, на зміну якого прийнято сільськогосподарсь-
кий "Закон про продовольство, захист грунту та роз-
виток енергетики США", який вступив у силу у червні
2008 р. [5]. У законі визначено три пріоритетних на-
прями розвитку сучасної аграрної політики США —
забезпечення продовольчої безпеки населення краї-
ни, підтримка природоохоронних заходів і родючості
грунту, а також розвиток нової ролі агарної галузі
як джерела одержання альтернативної енергії у рам-
ках програми диверсифікації джерел одержання
енергії.

Закон про модернізацію харчової безпеки, який
вступив у силу у 2011 р. сприяв переорієнтації ак-
центів у забезпечення безпечності імпортованих про-
дуктів харчування із реагування на вже виявлені ви-
падки не відповідності продукції стандартам на кон-
троль та нагляд за імпортерами продовольства з ме-
тою мінімізації можливостей поставки такої про-
дукції [6].

Необхідно зазначити, що незважаючи на від-
мінність підходів різних держав до оцінки продоволь-
чої безпеки, спільною рисою для багатьох є констата-
ція про необхідність підтримки продовольчої безпеки
населення на рівні, при якому гарантовано соціальну
стабільність у суспільстві та стійкий економічний роз-
виток країни.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів Украї-
ни від 5 грудня 2007 р. № 1379 "Деякі питання продо-
вольчої безпеки", затверджена система основних інди-
каторів продовольчої безпеки: добова енергетична
цінність раціону людини, забезпечення раціону людини
основними видами продуктів, достатність запасів зерна
у державних ресурсах, економічна доступність про-
дуктів, диференціація вартості харчування за соціаль-
ними групами, ємність внутрішнього ринку окремих
продуктів, продовольча незалежність за окремим про-
дуктом [7].

Індикатори, що характеризують стан продоволь-
чої безпеки держави (регіону), розраховуються за
такими основними групами харчових продуктів: хліб
і хлібопродукти; картопля; овочі, баштанні; фрукти,
ягоди і виноград; цукор; олія; м'ясо і м'ясопродук-
ти; молоко і молокопродукти; риба і рибопродукти;
яйця [8]. Питання продовольчої безпеки має два ос-
новні аспекти — виробничий і споживчий. Відповід-
но, в залежності від того, який аспект характеризує
показник, варто розділити їх на показники ресурс-
ного потенціалу: достатність зерна у державних ре-
сурсах, продовольча незалежність, самозабезпе-
ченість; і споживчої кон'юнктури: добова енергетич-
на цінність, економічна доступність, достатність спо-
живання.

Так, добова енергетична цінність раціону людини
визначається як сума добутків одиниці маси окремих
видів продуктів.

Граничний (пороговий) критерій становить 2500 ккал
на добу, при цьому 55 % добового раціону повинне за-
безпечуватися за рахунок споживання продуктів тва-
ринного походження. Згідно з рекомендаціями ФАО/
ВООЗ, мінімальна потреба в енерговитратах в серед-
ньому на працездатну людину не може бути меншою
2560 ккал.

Економічна доступність продовольства визна-
чається як частка сукупних витрат на харчування у
загальному підсумку сукупних витрат домогоспо-
дарств.

Граничним (пороговим) критерієм, встановленим
урядом, для зазначеного показника вважається його

60-відсотковий рівень; Слід зазначити, що у країнах
Європи питома вага витрат на харчування у загаль-
них витратах домогосподарств знаходиться в межах
20—25 %.

Індикатор достатності споживання окремого про-
дукту — забезпечення раціону людини основними ви-
дами продуктів, що визначається як співвідношення між
фактичним споживанням окремого продукту та його ра-
ціональною нормою.

Оптимальною вважається ситуація, коли фактичне
споживання людиною продуктів харчування протягом
року відповідає раціональній нормі, тобто коефіцієнт
співвідношення між фактичним і раціональним спожи-
ванням дорівнює одиниці [9].

Зазначимо, що диференціація вартості харчування
за соціальними групами відстежується в динаміці та
розраховується як співвідношення між вартістю харчу-
вання 20 відсотків домогосподарств із найбільшими до-
ходами та вартістю харчування 20 відсотків домогоспо-
дарств з найменшими доходами. Відповідно, чим далі ці
відношення від одиниці, тим більшим є соціальне роз-
шарування.

Достатність запасів зерна у державних ресурсах
визначається як співвідношення між обсягами продо-
вольчого зерна у державному продовольчому резерві та
обсягами внутрішнього споживання населенням хліба і
хлібопродуктів у перерахунку на зерно.

Граничним (пороговим) критерієм для зазначено-
го показника вважається його 17-відсотковий рівень,
що відповідає 60 дням споживання. Методика розра-
хунку індикатора не враховує обсягів зерна, яке зна-
ходиться у державному продовольчому резерві, зва-
жаючи на те, що така інформація складає державну
таємницю.

Показник ємності внутрішнього ринку окремих
продуктів відстежується в динаміці та визначається у
натуральному виразі як добуток споживання певно-
го продукту та середньорічної чисельності населен-
ня.

Індикатор ємності внутрішнього ринку є важливою
складовою для складання балансів попиту і пропозиції
та визначення продовольчої незалежності за окремим
продуктом.

Продовольча незалежність за окремим продуктом
визначається як співвідношення між обсягом імпорту
окремого продукту у натуральному виразі та ємністю
його внутрішнього ринку.

Граничним (пороговим) критерієм для зазначеного
показника вважається його 30-відсотковий рівень. Про-
те, ряд вчених зазначають, що перевищення 20% значен-
ня даного індикатора, призводить до припинення ефек-
ту кумуляції, тобто галузь уже не в змозі впливати на
основну економіку в сторону її росту [10].

Окрім визначених законодавчо показників, про-
понується використати показник самозабезпечення
продовольством, який часто зустрічається в науковій
літературі і змістовно характеризує ресурсний потен-
ціал в галузі продовольчої безпеки [11]. Цей показ-
ник визначається як відношення об'єму виробництва
продуктів харчування до внутрішнього споживання,
яке включає в себе фонд споживання, витрати на кор-
ми і насіння.

ВИСНОВКИ
Узагальнення системи показників продовольчої без-

пеки, що використовується у вітчизняній практиці, яка
при аналізі та прогнозуванні по основних групах про-
довольчих товарів дозволяє провести порівняння, наяв-
ного і імовірного в майбутньому стану продовольчого
забезпечення, оцінити реальні потреби держави в основ-
них продуктах харчування й ресурсах для їхнього ви-
робництва, а також визначити базові показники про-
довольчої стратегії як складової аграрної політики дер-
жави.
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Вітчизняний підхід до оцінювання продовольчої без-
пеки передбачає використання цілого ряду показників,
які характеризують різні її аспекти, однак їх різно-
бічність не дозволяє зробити висновок про динаміку
зміни продовольчої безпеки країни в цілому. Вважає-
мо, що в охарактеризованій вище системі показників,
відсутній розрахунок узагальнюючого показника,
який би комплексно оцінював стан продовольчої без-
пеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Експортна діяльність підприємств як сукупність дій

щодо організації та здійснення експорту забезпечує
реалізацію вироблених товарів на зовнішніх ринках то-
варів та послуг. Для національної економіки експорт є
інструментом участі у міжнародних торгівельних відно-
синах, джерелом валютної виручку, способом підвищен-
ня іміджу країни. Побудова ефективної системи експор-
ту, дозволяє економіці країни розвиватись, і бути менш
залежною від шоків економічної динаміки.

Експорт України на світові ринки товарів та послуг
характеризується наступними ознаками:

1. Значна частка експорту сировинних товарів.
2. Значна частка експорту — продукція сільського

господарства.
3. Динамічне зростання експорту послуг (зокрема

IT послуг).
4. Регіональною концентрацію на ринки ЄС, СНД та

в меншій мірі Азії.
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ORGANIZATION OF CREDIT SUPPORT SYSTEM OF EXPORTERS AT THE REGIONAL LEVEL

У статті проаналізовано поточний стан експорту України. Відзначено наявність значних диспропорцій
між регіонами у сфері експортних відносин. Визначено, що у світовій практиці, важливим аспектом орга-
нізації підтримки експортерів є їх підтримка на регіональному рівні. Визначено особливості організації
регіональної підтримки експортерів у окремих країнах світу. Відзначено наявність дефіциту кредитних
ресурсів у більшості регіонах. На основі частки експорту у ВРП, участі у експорті МСБ, основних галузей
експорту та рівня кредитування економіки проведено групування регіонів. Для визначених груп, з вра-
хуванням значення експорту з цих регіонів для економіки України, запропоновано механізми, що дозво-
лять забезпечити ефективний розвиток експорту товарів та послуг. Відзначено необхідність створення
експортно-кредитного агентства з системою представництв в регіонах, з метою забезпечення фінансово-
го забезпечення експортерів.

The article analyzes the current state of export of Ukraine. Significant disparities between regions in the field
of export relations are noted. It is determined that in the world practice an important aspect of organizing a
support for exporters is their support at the regional level. The features of regional support of exporters in some
countries of the world are determined. There is a shortage of credit resources in most regions. Based on the share
of export in the GRP, participation in the export of SMEs, major export sectors and the level of lending to the
economy, grouping of regions was conducted. For certain groups, taking into account the export value from
these regions for the Ukrainian economy, have been proposed mechanisms of ensuring the efficient development
of export of goods and services. In order to provide financial support of exporters it is noted the necessity of
creation of an export-credit agency with a system of representative offices in the regions.

Ключові слова: регіональна організація експорту, фінансова підтримка експортерів, кредитування МСБ,
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5. Відсутністю стратегії просування товарів на рин-
ках, що розвивається.

6. Відсутність системи державної підтримки експорту.
7. Відсутністю на державному рівні фінансової

підтримки експортерів. [9]
Водночас на світових ринках прослідковуються такі

тенденції:
1. На 2018 рік прогнозується зростання на рівні

3,6—3,7% і це зростання забезпечується 75% економік
світу.

2. Спад економічної активності/гальмування темпів
економічного розвитку спостерігається у країнах, що
займаються ресурсним експортом.

3. 80—90% світової торгівлі фінансується за допо-
могою різноманітних інструментів торгівельного фінан-
сування (гарантування оплат, кредитування, докумен-
тарні операції тощо) [5].

4. 11% світової торгівлі забезпечується Бернським
об'єднанням страховиків [10].
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У цих умовах особливої актуальності набуває не-
обхідність побудови високоефекивної системи підтрим-
ки експорту, із створенням необхідних інституцій кре-
дитної, страхової, інформаційної та консультаційної
підтримки експорту, яка була б максимально наближе-
ною до експортера товарів та послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика експортної діяльності та фінансових

механізмів експортної підтримки досліджувалась у пуб-
лікаціях провідних вчених: В. Андрійчука, І. Бураковсь-
кого, Я. Белінської, С. Черепанич, Н. Непрядкіної. Особ-
ливості регіонального експорту досліджувались у пра-
цях Г. Кулєшової, Л. Ключко, Т. Мельник. Мало дослі-
дженими залишаються питання організації кредитного
механізму підтримки експортерів зокрема експортерів
МСБ на регіональному рівні.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є визначення регіональних особли-

востей розвитку експортних відносин, та надання про-
позицій, щодо оптимальних шляхів стимулювання роз-
витку експорту на місцевому рівні.

В умовах наявних ризиків, система підтримки екс-
порту, повинна забезпечити ефективне розширення ек-
спорту з врахуванням основних цілей державної еко-
номічної політики, зокрема:

1. Забезпечення реалізації товарів та послуг, що
виробляються в середині країни так як наслідок забез-
печення зайнятості та доходів населення.

2. Забезпечення надходження валютної виручки.
3. Підвищення ефективності економіки України,

шляхом забезпечення притоку додаткових коштів у ви-
сокоефективні галузі (галузі з високою доданою варті-
стю).

4. Підвищення іміджу країни.
5. Необхідний експорт, що зумовлюється транзит-

ним положенням України.
Врахування вищенаведених особливостей зумовлює

необхідність побудови комплексної системи підтримки
експорту, яка б включала фінансові та нефінансові
аспекти функціонування.

Світовий досвід, зокрема досвід великих за терито-
рією держав свідчить, що ефективна система підтримки
експорту має окрім врахування цілей економічної діяль-
ності держави має відповідати наступним критеріям:

1. Бути адаптованою до надання послуг різним за
розміром бізнесам.

2. Бути максимально наближено до кінцевого отри-
мувача послуг.

Поєднання цих двох пунктів зумовлюється також
особливістю ведення бізнесу. Великий бізнес, має мож-
ливість та ресурси для підготовки всіх необхідних до-
кументів, а також джерела фінансового забезпечення
операцій. Малий та середній бізнес, в умовах відсутності
ресурсів потребує допомоги в тому числі у супровод-
женні відповідних операцій. А отже, комбінування вка-
заних пунктів, дозволяє залучати до експортної діяль-
ності економічних суб'єктів незалежно від їх розміру.

У контексті максимальної наближеності до кінце-
вого отримувача послуг, значну увагу в світі приділяєть-
ся регіональній організації системи підтримки експор-
ту. Наприклад, у США діє програма EXIM bank, щодо
залучення посередників серед: урядових структур, не-
комерційних організацій, органів місцевої влади, які го-
тові займатись підтримкою експорту. EXIM bank надає
маркетингову, фінансову, інформаційно-консультацій-
ну підтримку для посередників, вимагаючи при цьому
проведення заходів, щодо просування послуг EXIM
bank, а саме кредитування, страхування, фінансове об-
слуговування експортних операцій. Додатково відпо-
відні посередники повинні активно залучати малий та
середній бізнес у експортну діяльність (не менше 10 під-
приємств на рік) через EXIM bank. Наведена програма,

дозволяє вирішувати завдання як на регіональному рівні
так і на національному, зокрема:

1. Реалізуються економічні інтереси регіону.
2. Зростає зайнятість населення.
3. Підвищується рівень оплати праці в регіоні (за

даними EXIM bank експортери в середньому платять
вищу заробітну плату ніж підприємства, що орієнтовані
на локальний ринок).

4. Підвищується стабільність економіки — серед
підприємств експортерів на 30% менше підприємств, що
припиняють діяльність у порівнянні з не експортерами
[2].

Аналогічні програми впроваджує і Росія. На базі
експортно кредитного агентства Росії (ЕКСАР) у 2015
році було створено регіональне представництво ЕКСАР
у Далекосхідному федеральному окрузі. Основними
завданнями представництва є:

1. Формування переліку перспективних проектів.
2. Сприяння їх ініціаторам для направлення в ЕК-

САР та підготовка необхідних документів.
3. Ведення бази експортерів Далекосхідного феде-

рального округу.
Наявність представництва, дозволяє забезпечити

стимулювання експортної діяльності у віддалених від
центру регіонах та сприяє вирівнюванню диспропорцій
регіонального розвитку [4].

У Великобританії на регіональному рівні працю-
ють консультанти з експортного кредитування та
страхування, у яких підприємства на безкоштовній
основі можуть проконсультуватись щодо оптималь-
них умов фінансування експорту, та отримати мож-
ливість подати відповідні заявки до агентства з фінан-
сування експорту. Завдяки впровадженню відповідних
програм:

1. Зросла залученість МСБ у експортну діяльність.
79% компаній, що отримують підтримку — суб'єкти
МСБ.

2. Впровадження адаптованих продуктів кредиту-
вання дозволило збільшити обсяги експорту починаю-
чи з 2011 року на 3,5 млрд фунтів [11].

В Україні на даний момент на регіональному рівні у
сфері підтримки експортерів функціонують:

1. Торгівельно промислові палати, що представлені
у кожній області.

2. Структурні підрозділи відповідних адміністратив-
но територіальних одиниць управління (департаменти еко-
номічного розвитку/ зовнішніх зв'язків областей та міст).

Наведені органи відповідно до свого функціоналу
можуть забезпечити:

1. Інформаційну підтримку експортерам.
2. Консультаційну допомогу, щодо оформлення

експортних процедур [7].
Водночас наявна інфраструктура у регіонах орієн-

тована в першу чергу на великий бізнес, відсутність по-
вноцінної бази дистанційних послуг обмежує доступ
малим та середнім суб'єктам господарювання до цент-
ралізованих послуг у сфері експортних операцій.

Нині у експортній сфері України сформувалась на-
ступна ситуація (табл. 1).

У цілому для України наявний дефіцит кредитних
ресурсів, про що свідчить низький ступінь покриття кре-
дитними коштами ВРП для майже всіх регіонів, що
свідчить про відсутність фінансово-кредитного важелю
стимулювання економічної активності для стимулюван-
ня регіонального економічного розвитку та експорту в
цілому [9].

Рівень експортної активності регіонів, показники
участі у експорті представників МСБ мають значний
розмах, що свідчить про значні диспропорцій у сфері
експортної діяльності на регіональному рівні.

Для регіонів України, на основі проведених роз-
рахунків (табл. 1) доцільно провести групування з ме-
тою виділення оптимальних шляхів підтримки експор-
терів:



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

121www.economy.in.ua

1. Області з високою часткою експорту у ВРП (час-
тка експорту більше 35%) та зосередженості на сиро-
винному експорті (Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька, Луганська). Експорт з даних регіонів важливий
з точки зору обсягів валютних надходжень в країну і
вони генерують 33% товарної експортної виручки. Для
даних регіонів характерна:

a. Низька частка підприємств, що здійснюють екс-
портну діяльність (менше 5%)

b. Низька частка участі малих та середніх підпри-
ємств у експорті.

c. Низька частка експорту послуг.
Для таких регіонів, мають бути запроваджені кон-

сультаційні центри, щодо експортних процедур, пільгові
програми кредитування від комерційних банків, програ-
ми компенсації відсоткових ставок з місцевих бюджетів
і направлені в першу чергу на діючі підприємства. Галу-
зями мають бути обов'язково галузі сфери послуг (кон-
салтинг, ІТ тощо) та галузі з високою доданою варті-
стю, що можуть розміщуватись у подібних регіонах
(хімічна промисловість). Водночас для діючих металур-
гійних підприємств, мають стимулюватись умови до мак-
симізації створення та експорту готової продукції а не
сировини.

2. Області з високою часткою експорту у ВРП (час-
тка експорту більше 35%) за вигідним транзитним/діло-
вим положенням (Закарпатська, Миколаївська, Во-
линська м. Київ як діловий центр країни). Увійти до цієї
категорії мають також області, що відповідають крите-
ріям відбору, але не мають високої частки експорту у
ВРП це такі області, як Львівська, Чернівецька, Одесь-
ка області. Ці регіони мають значно вищу частку вкладу

МСБ у експорт продукції і вищі показники участі у екс-
порті (за винятком транзитних областей). В цих облас-
тях вже активно відбуваються процеси деконцентрації
(переорієнтування на МСБ основного виробництва). За
таких умов в таких регіонах необхідно забезпечити
фінансові ресурси для:

a. Покращення якості послуг (інвестиції в експорт-
ну інфраструктуру).

b. Переорієнтація з первинної продукції рослинниц-
тва, на більш ефективні галузі.

3. Області з середньою часткою ВРП і значним ак-
центом на аграрну продукцію у експорті. До цих облас-
тей відноситься: Вінницька, Кіровоградська, Херсонсь-
ка, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Київська. Для
цих областей характерна концентрація експорту у МСБ,
та низький відсоток підприємств експортерів. Акцент
підтримки має здійснюватися на супроводжені експор-
тних процедур в тому числі:

a. Консультації щодо логістичних послуг.
b. Широкий спектр послуг зі страхування в тому

числі страхування врожаїв, як частина програм фінан-
сового стимулювання експорту.

c. Безпосереднє кредитування експортних кон-
трактів

4. Області, що комбінують розвиток аграрного та
промислового експорту (Житомирська, Івано-Фран-
ківська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільсь-
ка, Харківська). Частина експорту областей забезпе-
чується наявністю природніх ресурсів (нафти та газу)
та розміщенням пов'язаних виробництв. Харківська об-
ласть з центром у м. Харкові, має бути генератором на-
укоємного експорту та в першу чергу значного експор-

Таблиця 1. Показники регіонального розвитку експорту та кредитування у 2016 р.

Примітка: *складено автором на основі [3; 6] та власні розрахунки.

**для переведення показників у дол. США використовувався курс 1 дол.=26 грн.
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ту послуг у різноманітних галузях в тому числі, послу-
ги промислового характеру. Для цих областей необхід-
но:

a. Інвестиції в оновлення виробництв.
b. Фінансове стимулювання відкриття нових підпри-

ємств експортерів.
c. Нарощування діючих експортних потужностей.
З врахуванням наведених регіональних особливос-

тей, в Україні на даний момент джерелами фінансово-
консультаційної підтримки можуть бути:

1. Створення Експортно-кредитного агентства, як
установи куратора регіональних експортних ініціатив з
власним закріпленим фінансовим ресурсом, як це перед-
бачено відповідним прийнятим законом. При цьому, за
аналогією з США, безпосередніми представниками на
місцях можуть виступати, як представники органів дер-
жавної влади, так і представники ТПП. Водночас, у клю-
чових, найперспективніших (або найдепресивніших) ре-
гіонах має бути безпосереднє представництво.

2. На рівні місцевих громад, мають бути сформовані
кошти, що призначені для забезпечення здешевлення
фінансових ресурсів для експортерів. Переваги для гро-
мади на прикладі розрахунків EXIM bank США, засвід-
чують ефективність відповідних дій. Схожі програми
вже діють в Україні:

a. створення Центру підтримки експорту у м. Хер-
сон на базі ТПП з метою надання консультаційних по-
слуг експортерам.

b. Спільні регіональні проекти з "Державним Ощад-
ним Банком України" щодо здешевлення вартості кре-
дитних ресурсів для МСБ у певних галузях (інновації,
енергозбереження, створення нових робочих місць) у
наступних регіонах: Вінницька обл., Дніпропетровська
обл., Закарпатська обл., м. Нікополь, м. Кривий Ріг тощо
[8].

3. Запровадження державних програм, здешевлен-
ня кредитних послуг та послуг страхування для експор-
терів, що фінансуватимуться або через ЕКА або через
безпосередньо головних розпорядників бюджетних
коштів.

ВИСНОВКИ
Світовий досвід організації експортної підтримки

свідчить про необхідність максимального наближення
підтримки до експортерів. В цих умовах значна увага
приділяється організації системи підтримки експорту на
регіональному рівні.

В Україні на даний момент наявна значні диспро-
порції у розвитку експортних відносин між регіонами.
Виділення кількох груп дозволяє виробити ефективну
систему комбінацій інструментів експортної підтрим-
ки.

Для ефективного впровадження наявного інстру-
ментарію необхідно:

1. Забезпечити наявність установ, що здійснюють
фінансову та інформаційно консультаційну підтримку
експортерів.

2. Організувати з врахуванням світового досвіду
механізми експортної підтримки на місцях.

3. Враховувати особливості експортного потенціа-
лу регіонів, та значення регіонального експорту для еко-
номіки.

4. В умовах необхідності швидких трансформацій,
забезпечити механізми підтримки експортерів МСБ.

Впровадження вищезазначених заходів, дозволить:
1. Забезпечити стабільний випереджаючий розвиток

експорту економіки України.
2. Дозволить поліпшити інвестиційний клімат у

країні, та стимулюватиме вирішення проблеми зайня-
тості у регіонах.

3. Сприятиме вирівнюванню диспропорцій у еконо-
мічному розвитку регіонів.

4. Дозволить побудувати ефективну систему під-
тримки експорту на регіональному рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток податкової системи України в умовах

інтеграції до ЄС свідчить про необхідність гармонізації
оподаткування з метою забезпечення розвитку торгівлі,
залучення інвестицій, реалізації інноваційної політики.
Вдала податкова система повинна приносити до держав-
ного бюджету достатні надходження, бути справедли-
вою і прозорою, разом з тим вона не повинна бути адмі-
ністративно обтяжливою. В оптимальній податковій си-
стемі має бути акцент на двох ключових аспектах: спра-
ведливості та ефективності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ
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IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL CONDITIONS OF TAXATION OF SMALL BUSINESS
ENTITIES

Метою дослідження є обгрунтування важливості удосконалення інституційного забезпечення опо-
даткування малого підприємництва в контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Ук-
раїни. Статтю присвячено питанням необхідності створення сприятливих інституційних умов оподатку-
вання суб'єктів малого підприємництва в Україні. Здійснено порівняння рейтингу України і Грузії щодо
легкості ведення бізнесу Doing Business 2018 за критерієм "оподаткування". Розглянуто досвід успішної
податкової реформи у Грузії та сучасні перспективи щодо удосконалення оподаткування малого підприє-
мництва. Дано характеристику сучасного етапу реформування податкової системи України в напрямку
покращення бізнес клімату. Зроблено висновки про перспективи удосконалення інституційних умов
оподаткування малого підприємництва в Україні.

Дослідження базується на аналізі інформації з відкритих джерел: чинного законодавства України,
проектів регуляторних актів, публікації вітчизняних та зарубіжних науковців, моніторингу статистич-
них показників. Результати дослідження показали важливість та значення оподаткування малого бізне-
су в формуванні ринкової економіки в Україні.

The purpose of this study is to substantiate the importance of improving the institutional provision of small
business taxation in the context of implementing the strategy of social and economic development of Ukraine.The
article is devoted to the issues of the necessity to create favorable institutional conditions for taxation of small
business entities in Ukraine. Comparison of the ranking of Ukraine and Georgia in Doing Business 2018 in taxation
is analyzed. The experience of Georgia regarding taxation of small business and the possibility of its adaptation
to domestic realities are considered. Conclusions on the prospects of improving institutional conditions of small
businesses taxation in Ukraine are made. This research is based on the analysis of open source information:
current Ukrainian legislation, draft regulatory acts, publications of domestic and foreign scholars, monitoring
of statistical indicators. The results of the research showed the importance and significance of small business
taxation in the formation market economy in Ukraine.

Ключові слова: оподаткування, податкове регулювання, інституційні умови, мале підприємництво, еко-
номічне зростання, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок.

Key words: taxation, tax regulation, institutional conditions, small business, economic growth, personal income
tax, single tax.

Головним завданням у реформуванні оподаткуван-
ня має бути створення такої системи, яка б дозволила
зібрати достатньо коштів, необхідних для виконання
основних функцій держави та органів місцевого самовря-
дування, залишаючи при цьому достатньо фінансових
ресурсів суб'єктам господарювання для їхнього функ-
ціонування та розвитку. Важливість податків полягає в
тому, що вони є основним джерелом надходжень до
державного та місцевих бюджетів, виступаючи найваж-
ливішим компонентом бюджетної системи. Використан-
ня державного та місцевих бюджетів, включно з по-
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датковими надходженнями, як правило, вважається
важливим інструментом реалізації державної фінансо-
вої політики уряду щодо виконання своїх соціально-
економічних цілей та завдань.

Україна прагне досягти сталого економічного роз-
витку, інтегруватися до зони вільної торгівлі з країна-
ми Європейського Союзу, забезпечити притік інвестицій
шляхом створення привабливого бізнес-клімату. Щоб
досягнути поставленої мети необхідно провести карди-
нальні реформи направлені на побудову суспільних
інституцій за кращими європейськими зразками, забез-
печити належні умови розвитку підприємництва, чому
може сприяти і податкова система країни. Більш того,
привабливий інвестиційний клімат позитивно впливати-
ме на розвиток малих підприємств, які є важливою скла-
довою частиною вітчизняної економіки.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У теорію і практику розбудови інституційних умов
оподаткування здійснили вагомий внесок низка зарубі-
жних вчених: Дж. Б'юкенен, Р. Дорнбуш, Дж. М. Кейн-
са, П. Кругман, А. Лаффер, Р.Лукас, Р. Масгрейв, В. Па-
рето, Дж. Сакс, П. Самуельсона, Дж. Стігліц, М. Фрід-
ман, Е. Хансен, Дж. Хікс, Й. Шумпетер та інші.

Незважаючи на те, що питанням формування та
реалізації податкової політики в сфері малого бізнесу
присвячені праці багатьох вітчизняних вчених: З. Вар-
налія, Ю. Іванова, М. Крупки, Л. Лисяк, І. Лук'яненко,
І. Луніної, І. Лютого, А. Соколовської, В. Федосова,
І. Чугунова, К. Швабія та інших, тема інституційного за-
безпечення розвитку малого підприємництва зали-
шається достатньо гострою і актуально.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування необхідності

удосконалення інституційного забезпечення оподатку-
вання малого підприємництва в контексті реалізації
стратегії соціально-економічного розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємницьке середовище для малих підприємств

є більш жорстким, оскільки такі підприємства мають
менший обсяг фінансових ресурсів, обмежені в можли-
востях залучати більш дешеві кредитні ресурси через
вихід на зовнішні ринки позикових коштів, не викорис-
товують переваги від ведення офшорного бізнесу через
міжнародне оподаткування. Ще більш ніж сто років
тому, видатний економіст Й. Шумпетер відмічав
відмінності між великим підприємництвом і можливос-
тями інших підприємців: "Велике підприємство має
більше можливостей раціональнішого розташування та
кращого використання елементів виробництва, а також
кращого розташування самого підприємства" [1, с.133].

Податкове регулювання безпосередньо стосується
кожного підприємця та його фінансово-господарських
операцій. В елементах кожного податку визначається
хто, кому, коли, за яких умов та в якому порядку має
сплачувати податок, а також використання податкових
пільг та санкцій. Все це створює комплекс питань, які
потрібно розв'язувати сучасному підприємцю.

Разом з тим, помилки у використанні інструментів
податкової політики приводять до негативних соціаль-
но-економічних ефектів, стримують реалізацію еконо-
мічного потенціалу суб'єктів господарювання, знижу-
ють доходи населення і компаній, приводять до політич-
них потрясінь. Англійський економіст, вчений Вільям
Петті (William Petty 1623—1687) ще в середині XVII сто-
ліття визначив основні засади податкового законодав-
ства, як то пропорційність оподаткування, ефективне
витрачання зібраних коштів, важливість податкового
контролю, встановлення помірної кількості податків
при низькій вартості запровадження. Він писав, що
"надмірні податки спричиняють злидні і деморалізують

населення" та разом з тим "збір податків має бути лег-
ким, швидким, безболісним [2, с. 32]. На практиці це не
виглядає легкореалізованим завданням.

Поширеним напрямом досліджень в цій сфері є по-
даткові фінанси, напрям що охоплює податкову систе-
му та діяльність фіскальних інститутів, що зумовлюють
її функціонування [3, с. 47]. Варто зазначити, що подат-
кова система відповідає економічній і політичній орга-
нізації держави, її уряду і, що найважливіше, реалізо-
вує законодавчі ініціативи діючої політичної коаліції.

Розвиток малого підприємництва має представляти
один з пріоритетних напрямів державної політики,
спрямованої на зростання економіки країни. Роль ма-
лого підприємництва в економіці важко переоцінити,
воно покликане пом'якшити соціальну напруженість у
суспільстві, створити нові робочі місця, забезпечити
країні необхідну насиченість ринку, сформувати сере-
довище конкуренції й умови для стабільного економіч-
ного розвитку. Більшість розвинених країн заохочує і
підтримує діяльність малих підприємств через широку
мережу фінансових інститутів, використанням різнома-
нітних пільг та преференцій. І хоча в Європейському
союзі дотації приватним компаніям заборонені, це по-
ложення не стосується малого підприємництва, для яко-
го створюються різноманітні програми фінансової
підтримки.

Податкове регулювання в сучасних умовах є еле-
ментом державного макроекономічного регулятора
господарської діяльності, що спрямовується на реалі-
зацію стратегічних пріоритетів розвитку економіки
держави.

В умовах модернізації сфери публічних фінансів в
Україні суттєва увага має бути відведена створенню су-
часної інституційної структури податкового регулю-
вання соціально-економічних процесів. Оскільки по-
датки стосуються кожного, варто відмовитись від
різких кардинальних заходів податкового регулюван-
ня щодо трансформації податкової системи. Суспіль-
ство має відчувати позитивні ефекти від діяльності
органів державної і місцевої влади. Формування інсти-
туційної системи податкового регулювання має відбу-
ватись поступово з проведенням широкої інформацій-
ної кампанії щодо роз'ясненням переваг запропонова-
них заходів.

У цьому контексті корисним є позитивний досвід
Грузії щодо реформування податкової системи, зок-
рема, успішного проведення фіскалізації в подат-
ковій сфері, де за допомогою використання добре
розробленого механізму поєднання податкових сти-
мулів та санкцій вдалось досягти значних фіскаль-
них ефектів. Так, покупців зацікавили отримувати
фіскальні чеки, оскільки щотижня проводились ло-
тереї, де розігрувались цінні призи. Отже, якщо
підприємець був зацікавлений у збільшенні виручки,
він починав використовувати реєстратор розрахун-
кових операцій.

Поряд зі стимулами використовували і жорсткі
санкції як до підприємців, які порушували, розрахун-
кову дисципліну, так і до податківців, які зловжива-
ли посадовими обов'язками. Тобто реформа відбу-
лась не тільки щодо зміни податків, порядку їх на-
рахування, але і у відносинах як між платниками і
контролюючими органами, так і в самих податкових
органах, де запроваджувались нові критерії ефек-
тивності, система мотивації і покарань за непрофес-
ійну поведінку.

Результатом успішної податкової реформи, прове-
деної командою Міхаеля Саакашвілі після приходу до
влади в 2004 році, стало підвищення позиції Грузії в рей-
тингу легкості ведення бізнесу Doing Business, з 112 міс-
ця, яке країна посідала в рейтингу 2005 року (враховує
ситуацію в другій половині 2003 року і першій половині
2004 року, тобто фактично до зміни влади), на 100 пунк-
тів до 12 в 2011 році. Відсоток компаній, які сплачують
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податки, (compliance rate) виріс з 35% до 78—85%. До-
ходи бюджету по відношенню до ВВП збільшилися прак-
тично в два рази, з 16% ВВП у 2003 році до 31% в 2011 році
[4]. Рейтинги України і Грузії за 2018 рік демонструє таб-
лиця 1.

Нещодавно, Міністерство фінансів Грузії в особі
Міністра Мамуки Бахтадзе виступило з новою подат-
ковою ініціативою, яка передбачає встановлення пільго-
вих умов для малих підприємств. Згідно з ініційованою
податковою реформою до категорії малого підприєм-
ництва належатимуть особи, доходи від економічної
діяльності яких не перевищують 500 тисяч ларі в рік (по-
над 200 тисяч доларів), що фактично збільшує межу до-
ходу порівняно з діючою нормою 100 тисяч ларі (понад
40 тисяч доларів) у 5 разів.

Разом з тим, планується зниження ставки податку з
5 % до 1%, скасовуються авансові платежів та запро-
ваджується сплата 1 % податку з обороту за звітний
місяць. Також спрощується облік, проте підприємці зо-
бов'язуються використовувати контрольно-касовий
апарат і товарні накладні. За словами міністра, пільго-
вий податковий режим торкнеться близько 120 тисяч
чоловік і буде задіяний, імовірно, з 1 липня, після зат-
вердження парламентом відповідних законодавчих умов
[5].

Отже, ми спостерігаємо процес реалізації прагнень
грузинської влади покращити умови для власних
підприємців щодо збільшення їх доходів, які оподатко-
вуватимуться за мінімальною ставкою. В Україні існує
аналогічно грузинській спрощена система оподаткуван-
ня малого підприємництва з максимальним доходом, що
підлягає оподаткування за ставкою 5% до 5 млн гривень
(біля 200 тисяч доларів) [6], проте, в окремих колах по-
частішали розмови про скасування спрощеної системи
оподаткування малого бізнесу — єдиного податку, що,
на нашу думку, є несвоєчасно і небезпечно [7].

Як видно з представленого рейтингу за 2018 рік,
Грузія входить до десятки країн з привабливим інве-
стиційним кліматом, в якому за критерієм оподатку-
вання посідає 22 місце, тоді як Україна в загальному
рейтингу знаходиться на 76 місці, а за податками —
на 43. І хоча, вряд чи доцільно повністю копіювати
досвід Грузії з населенням 3,7 млн осіб на українські
терени, проте його варто вивчати з позиції прикладу
проведення успішних податкових реформ на постра-
дянському просторі, де вкрай гостро стоїть пробле-
ма інституційного забезпечення ефективного уряду-
вання.

За таблицею 2 можна відзначити зміну показ-
ників, які визначають легкість ведення бізнесу в Ук-
раїні за останні шість років. Ми можемо констату-
вати значну позитивну динаміку покращення бага-
тьох показників, проте амбітну позицію уряду увій-
ти в 50-перших країн, ще не вдалось здійснити.

Отже, за розглянутий період в Україні покращу-
ються умови ведення бізнесу, зокрема в реєстрації
підприємств та власності, отриманні дозволу на будів-
ництво та оподаткуванні.

Найкращого поступу в податковій сфері вдалося
досягти за рахунок безперервного процесу реформу-
вання податкової системи України. За це період було
модернізовано:

— податок на прибуток підприємств запровад-
жено на основі визначення об'єкту оподаткування
за стандартами бухгалтерського обліку і звітності,
проте цей об'єкт коригується з урахуванням подат-
кових різниць для підприємств з оборотом вище 20
млн грн, що визначено у Податковому кодексі Ук-
раїни [6];

— у 2016 році було суттєво знижено єдиний вне-
сок на загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування до 22% [9] та запроваджено пропорційне опо-
даткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%. Та-
кож у 2014 році було запроваджено "тимчасово"

військовий збір за ставкою 1,5% з доходів працівників
якій діє ідо нині, все ж навантаження на фонд оплати
праці працівників скоротилось, що дозволило багатьом
компаніям зменшити витрати;

— з 2015 року запроваджено систему електронно-
го адміністрування ПДВ і успішне її функціонування у
2017 році забезпечило прогрес у вирішенні проблеми
бюджетного відшкодування ПДВ для багатьох
суб'єктів підприємницької діяльності. Система пост-
ійно розвивається і удосконалюється на базі викорис-
тання сучасних інформаційних технологій.

Всі ці заходи дозволили покращити якість податко-
вої системи, що знайшло своє відображення в підви-
щенні рейтингу України за критерієм "оподаткування".
Таблиця 3 демонструє індикатори, що формують пози-
цію країни в питаннях оподаткування.

"Doing Business 2018", який оцінює бізнес середови-
ще в економіках різних країн, показав, що Україна по-
кращила свій загальний рейтинг до 76 місця, і за кри-
терієм оподаткування перебуває на 43 місці, (для по-
рівняння Естонія — 14; Грузія — 22, Німеччина — 41) в
кращому становищі, ніж у Польщі (51 місце), що вва-
жається результатом запровадження електронної сис-
теми адміністрування ПДВ та зниження єдиного соц-
іального внеску [8]. Все ще занадто високою для Украї-
ни є загальна ставка податків і зборів — 37,8%, що фак-
тично відповідає рівню вилучень у розвинутих країнах-
учасницях ОЕСР. Зниження ставок можливе лише за
умови проведення детінізації економіки, розширення
бази оподаткування шляхом залучення інвестицій у ви-
робництво і сферу послуг.

 Фактично за розглянутий період відбулись карди-
нальні зміни в основних податках, які забезпечують по-
даткові надходження до державного та місцевих бюд-
жетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
Щодо спрощеної системи оподаткування пропонува-

 Україна Грузія 
Рейтинг по категоріям DB 2018 Рейтинг DB 2018 Рейтинг 
Глобальний рейтинг 76 9 
Реєстрація підприємства 52 4 
Отримання дозволу на 
будівництво 

35 29 

Підключення до системи 
електропостачання 

128 30 

Реєстрація власності 64 4 
Кредитування 29 12 
Захист інвесторів 81 2 
Оподаткування 43 22 
Міжнародна торгівля 119 62 
Забезпечення виконання 
контрактів 

82 7 

Визнання неплатоспроможності 149 57 

Таблиця 1. Рейтинг України та Грузії щодо
інвестиційного клімату у 2018 році

Джерело: побудовано автором на основі [8].

Рейтинг по категорія 
DB 2012 
Рейтинг 

DB 2018 
Рейтинг 

Зміна 
позиції 
рейтингу 

 152 76 +76 
Реєстрація підприємства 112 52 +60 
Отримання дозволу на будівництво 180 35 +135 
Підключення до системи 
електропостачання 

169 128 +41 

Реєстрація власності 166 64 +102 
Кредитування 24 29 -5 
Захист інвесторів 111 81 +30 
Оподаткування 181 43 +138 
Міжнародна торгівля 140 119 +21 
Забезпечення виконання контрактів 44 82 -38 
Визнання неплатоспроможності 156 149 +7 

Таблиця 2. Поступ України у рейтингу інвестиційного
клімату 2012—2018 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [8].
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лись заходи щодо її реформування у
2015 році, проте вони не знайшли
підтримки у суспільстві.

Про важливість інституційних пере-
творень у фінансовій системі України
зазначено у монографії "Фінанси Украї-
ни: інституційні перетворення та напря-
ми розвитку" [10], зміни повинні бути не
тільки у ключових державних сферах,
як-от: бюджетно-податкова та грошово-
кредитна політика, а й в формуванні но-
вих суспільних відносин європейського
типу через розвиток приватної ініціати-
ви, створення держави суспільного доб-
робуту.

ВИСНОВКИ
Подальший розвиток системи опо-

даткування суб'єктів малого підприєм-
ництва повинен передбачати створення
таких інституційних умов, які б забезпечили зростання
довіри платників до податкових органів, покращили
умови ведення бізнесу і зниження податкового тиску та
регуляторного навантаження в сфері оподаткування.
Потрібно розробляти комплексні заходи направлені на
удосконалення інформування представників малого
підприємництва щодо очікуваних змін у методології
розрахунку і сплати податків, проводити навчання та
консультації з питань оподаткування щодо попереджен-
ня порушень податкового законодавства. Ставлення по-
даткових органів до суб'єктів малого бізнесу не має но-
сити репресивний характер, з цієї позиції варто вивчи-
ти досвід Німеччини щодо проведення перевірок мало-
го підприємництва раз на 30—50 років.

Пропонуємо удосконалювати оподаткування до-
ходів суб'єктів малого підприємництва на засадах спра-
ведливості та економічної ефективності. Інституційні
зміни в податковій системі мають відбуватись поступо-
во, формуючи у громадян податкову культуру, довіру
до органів державної і місцевої влади, з урахуванням
позитивного досвіду попереднього розвитку в напрям-
ку забезпечення інституційної стійкості суспільства.

Іншим важливим напрямом, який може зіграти роль
у спрощенні податкової системи, є запровадження елек-
тронного документообігу, який підвищує ефективність
податкової служби через скорочення витрат часу на
виконання податкового навантаження. В сфері подат-
кового регулювання особливо відчувається взаємовплив
між соціально-економічним розвитком та державною
податковою політикою.
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Індикатор Україна Грузія 
Європа і 
Центральна 
Азія 

ОЕСР 
Найкраща країна 
у підсумку 

1 2 3 4 5 6 

Платежі (кількість на рік) 5 5 16.5 10.9 
3 (САР, Гонконг, 
Китай) 

Час, затрачений на сплату 
податків (години) 

327.5 269 218.4 160.7 
50 (Естонія) 

Загальна ставка податків і 
зборів* (% від прибутку) 

37.8 16.4 33.1 40.1 
18.47 (32 
Економіки) 

Індекс процедур після 
подачі звітності та сплати 
податків 

85.95 85.89 65.20 83.45 
99.38 (Естонія) 

Таблиця 3. Рейтинг України та Грузії за критерієм "оподаткування"
у 2018 році

Примітка: * Загальна ставка податків і зборів показує розмір податків і обо-

в'язкових відрахувань, які має сплачувати підприємство на другий рік роботи, і

виражається як частка від її комерційного прибутку.

Джерело: Складено автором на основі [8].


