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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 369.03 С. Б. Березіна

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ РИС ПЕНСІЙНОї СИСТЕМИ УКРАїНИ

Анотація. У роботі наведено аналіз основних рис пенсійного забезпечення населення України як системи 
подолання наслідків соціальних ризиків. Здійснено дослідження соціальних, економічних і правових відносин, 
породжених феноменом пенсійного страхування населення в Україні. Запропоновано вдосконалення системи 
пенсійного забезпечення як різновиду управління соціальними ризиками.

Ключові слова: пенсійна система, основні риси пенсійної системи України, солідарна система пенсійного 
забезпечення, накопичувальні системи.

Summary. The paper presents an analysis of the main features of pension provision for the population of Ukraine, 
as a system for overcoming the consequences of social risks. The article studies social, economic and legal relations 
generated by the phenomenon of pension insurance of the population in Ukraine. The improvement of the pension sys-
tem as a variety of management of social risks is suggested.

Key words: pension system, main features of the pension system of Ukraine, joint pension system, accumulative 
pension insurance systems.

Постановка проблеми.  Питання управління 
соціальними ризиками у розрізі пенсійного забез-
печення стало вельми актуальним у всьому світі. 
це пов’язано з демографічними чинниками. По-
чинаючи з другої половини ХХ сторіччя, і особли-
во у ХХI сторіччі, населення світу почало зростати 
бурхливими темпами, наближаючись до 8 мільяр-
дів. Демографічний вибух був потужнішим, ніж 
вибух у сфері продуктивності і якості праці. Отже, 
значна частина населення світу, як і раніше, голо-
дує. До цього населення змінило вікову структуру: 
воно постарішало.

Одночасно у ХХІ сторіччі світ спіткають гло-
бальні економічні кризи різного походження. З 
іншого боку, так звана «глобалізація» призвела 
до поглиблення економічної диференціації між 
країнами: бідні стали, за невеликим винятком, ще 
біднішими.

Усе це призвело до загострення конкуренції 
між транснаціональними корпораціями, а також 
між країнами, що, у свою чергу, змусило світове 
суспільство переглянути норми гуманності від-
носно старих людей, зокрема, шукати нові, менш 
затратні, форми пенсійного забезпечення.

Ті самі проблеми спіткали і Україну. Виня-
ток, здавалось би, складає характер демографічної 
кризи. Замість вибухового зростання чисельності 
населення в нас помічається «вибух» її скорочен-
ня, але наслідки ті самі. Світова економічна криза 

збіглася із внутрішньою реноваційною і сировин-
ною кризами і посилила їх. Отже, ті самі моральні 
й економічні питання постали перед українським 
суспільством, котре усі минулі роки (ще за радян-
ських і царських часів) пасло задніх з цих питань.

Ще одна відмінність полягає у такому. Як 
відомо, причина відносного старіння населення 
полягає в різкому зменшенні народжуваності. 
цей феномен в Україні не пов’язаний з процесом 
урбанізації, який останніми 25 роками призупи-
нився. Усе це ще більше погіршує соціально-де-
мографічну ситуацію.

Отже, питання управління соціальними ри-
зиками в розрізі пенсійного забезпечення насе-
лення зараз актуальне для України як ніколи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
значена тема, так чи інакше, висвітлюється на-
ціональними й іноземними вченими. Особливо 
багато з цього приводу національних норматив-
но-правових актів. Навпаки, державна статистика 
з пенсійного забезпечення недостатня. Роботи, в 
яких аналізувались питання пенсійного забезпе-
чення, можна розділити на чотири великі групи:

 — теоретичні дослідження і опис практики 
функціонування системи;

 — роботи, присвячені старінню населення й 
управлінню пенсійним забезпеченням;

 — роботи, присвячені дослідженню державної 
та недержавної систем пенсійного забезпечення;



10

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

 — роботи, присвячені світовій і національній 
історії пенсійного забезпечення.

Питанням функціонування недержавних 
пенсійних фондів присвятив дослідження В. Ру-
денко [2].

Нормативно-правові акти з пенсійних пи-
тань налічують більш як 27 законів України і чи-
мало підзаконних актів.

Дослідження, виконані іноземними фахівця-
ми, висвітлюють різноманітний спектр проблем, 
пов’язаних із пенсійним забезпеченням [3; 4; 5]. 
це умови підтримки осіб похилого віку з боку їх 
дітей, питання розрахунку майбутніх пенсій, стяг-
нення заборгованості тощо

М. Відланд та інші в роботі [6] порівнювали 
структуру і значимість пенсійного забезпечення 
дев’яти країн світу. Зокрема, автори наголошують 
на зростанні значимості професійних пенсійних 
фондів.

У звіті пенсійного департаменту Великобри-
танії [7] розповідається про широкомасштабне 
статистичне дослідження (опитування), проведене 
серед роботодавців з питань пенсійної реформи.

Л. Віллмор і Г. Бертакі зі США [8] провели 
теоретичне дослідження з доцільності впрова-
дження пенсійної системи «другого рівня», тобто 
обов’язкової накопичувальної системи.

У інформації Попечительської ради пенсій-
ного фонду північно-східних теслярів США [9] 
розповідається про нововведення, за яким допус-
кається повернення пенсіонерів на роботу після 
досягнення ними 65-літнього віку.

У роботі [10] розповідається про стан пен-
сійного забезпечення в країнах ЄС. Зокрема, в 
майбутньому автори очікують збільшення ролі 
корпоративних пенсійних фондів. Праця співро-
бітників МВФ [11] присвячена теорії статистики у 
сфері пенсійного забезпечення.

Згадана наукова і нормативна література роз-
глядає питання, що стосуються пенсійного забез-
печення населення, кожна зі свого боку. їй не до-
стає комплексності і системності — саме того, що 
є метою нашого дослідження.

Мета статті — дослідити із системних пози-
цій соціальні, економічні і правові відносини, по-
роджені феноменом пенсійного страхування на-
селення в Україні. А саме — дослідити практику і 
теорію управління ризиками у сфері різновиду со-
ціального захисту населення — пенсійному забез-
печенні. При цьому мається на меті досягти такого 
рівня дослідження й обґрунтування, щоб матеріал 
міг дати поштовх для подальшої розробки керівних 
матеріалів державного і громадського значення.

При цьому вирішуються такі завдання:
1) дослідити основні риси вітчизняної пен-

сійної системи;
2) позначити можливі шляхи вдосконалення 

системи пенсійного забезпечення як різновиду 
управління соціальними ризиками.

У статті переважно використовується метод 
класифікації як спосіб осягнення реальності че-
рез порівняльне визначення понять і побудови 
логічної структури масиву знань. Такий підхід 
пов’язаний із основним джерелом інформації — 
законодавчою базою. Інше джерело інформації — 
економічна статистика потребує іншого методу 
дослідження. Тут застосовано метод розширення, 
а саме розширення часткового до загального, ро-
зуміння мікроекономічних явищ у макроеконо-
мічному ключі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загально-обов’язкове державне пенсійне стра-
хування регулюється багатьма законами, голо-
вним з яких є Закон України (далі — ЗУ) «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» [1].

Згідно із класифікацієй, віддзеркаленою у 
цьому Законі, система пенсійного забезпечення 
складається з трьох рівнів.

Перші два рівні мають статус державно-при-
ватних з обов’язковою сплатою страхових пен-
сійних внесків юридичними особами-робото-
давцями, фізичними особами-підприємцями або 
самозайнятими фізичними особами.

Систему першого рівня називають солідар-
ною, або розподільчою. Вона складається з дер-
жавного «Пенсійного фонду», приватного упо-
вноваженого банку, приватного банку-зберігача 
і приватної компанії з управління активами пен-
сійного фонду (КУА). (Як правило, приватних 
банків має бути декілька).

Уповноважений банк провадить розрахунко-
во-касові операції з коштами державного Пенсій-
ного фонду. У ньому Пенсійний фонд організує 
так званий «резервний фонд», з якого здійсню-
ються поточні виплати. Він має дорівнювати мі-
сячній потребі на зазначені цілі.

Для покриття дефіциту бюджету Пенсійно-
го фонду в майбутніх періодах у іншому банку — 
«зберігачу» має бути організований ще один «ре-
зервний фонд». За кошти цього фонду купують 
цінні папери. Управління активами цього фонду 
здійснює КУА, а правила інвестування встанов-
лює Правління Пенсійного фонду за погоджен-
ням з Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. (Зазначимо, що в бюджеті 
Пенсійного фонду розподілення внесків на окре-
мі фонди не віддзеркалено).

Зазвичай солідарну пенсійну систему при-
йнято вважити такою, за якою виплата пенсій 
відбувається з поточних надходжень. Бюджет 
солідарного фонду може бути збалансованим, 
профіцитним і дефіцитним. У першому випад-
ку система називається частково фондованою, 
в другому — нефондованою, в третьому — дефі-
цитною.
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Зазначимо, що дефіцит пенсійного фонду 
(як і дефіцит державного бюджету) може існувати 
лише тоді, коли існують джерела його покриття. 
Таких джерел декілька, з яких основними є:

1) зовнішні запозичення уряду (точніше — 
Мінфіну);

2) внутрішні запозичення уряду;
3) продаж Фондом державного майна цього 

майна в приватні руки.
Зовнішні запозичення здійснюють шляхом:

 — емісії єврооблігацій і їх розміщенням за 
кордоном;

 — позик, наданих іноземними банками уряду.
Такі запозичення мали умовний сенс на по-

чатку історії незалежної Україні, тому що в подаль-
шому їх потрібно було повертати з відсот ками.

Внутрішні запозичення здійснює уряд шляхом 
емісії внутрішніх облігацій і розміщення їх серед 
приватних банків. У приватних банків ці облігації 
викуповує НБУ за додатково емітовані кошти, чим 
збільшує грошову базу. Уряд свої облігації майже 
ніколи не викуповує. Таким чином держава ство-
рює інфляцію. це, у свою чергу, знижує купівель-
ну спроможність пенсіонерів (і робітників), що 
змушує уряд індексувати пенсії (і зарплати в дер-
жавному секторі виробництва речових товарів і 
послуг). Індексування здійснюється, знов таки, за 
рахунок додаткової грошової емісії тощо.

Щоб хоча б частково компенсувати інфля-
цію, НБУ здійснює різні види стерилізації, голо-
вними з яких є:

 — продаж банківських металів на зовнішньо-
му і внутрішньому ринках;

 — продаж іноземної валюти на внутрішньому 
ринку;

 — збільшення норми резервування вільних 
коштів для приватних банків.

Головною ознакою, що впливає на розмір пен-
сії і початок її виплати, є трудовий складник. Стаж 
разом із рівнем заробітної плати дозволяє оцінити 
внесок окремого робітника в державну казну (бю-
джет і пенсійний фонд), оцінити його частку в де-
мографічному навантаженні. Встановлення прямої 
залежності розміру пенсії від стажу і заробітної пла-
ти спонукає працівника працювати у сфері суспіль-
ного виробництва як можна довше й інтенсивніше.

Нова система солідарного пенсійного забез-
печення має певні відмінності. Так, до введення 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування бралася до уваги вся суспільно ко-
рисна діяльність працівника. Зараз переважне 
значення має не трудовий стаж взагалі, а стаж 
страховий. Коли внески із доходу людини не стя-
гують, цей час не вважається страховим.

Таким чином, згідно з новою концепцією, 
право на пенсію урізується. Наприклад, не вра-
ховується в пенсійний стаж час навчання у вишах 
(а також аспірантурі, докторантурі, клінічній ор-

динатурі), що ставить високоосвічених осіб у не-
рівне становище із загальною масою. Крім цього, 
таке положення перекладає на плечі робітника 
обов’язок постійного контролю за своєчасним 
і повним здійсненням страхових внесків з боку 
його роботодавця.

За низкою ознак, які не мають загального 
знаменника, трудовий стаж поділяють на загаль-
ний і спеціальний.

На загальних підставах у солідарній системі 
призначають пенсії:

 — за віком;
 — з інвалідності внаслідок загального захво-

рювання (у тому числі інвалідності з дитинства і 
каліцтва, не пов’язаного з роботою);

 — у зв’язку із втратою годувальника.
Право на отримання пенсій за солідарною 

системою мають:
 — особи, які підлягають загальнообов’яз-

ковому пенсійному страхуванню і мають необ-
хідний страховий стаж, досягли пенсійного віку 
чи визнані інвалідами. У разі смерті бенефіціара 
право на отримання частини його пенсії можуть 
отримати члени його сім’ї;

 — особи, які підлягають загальнообов’яз-
ковому пенсійному страхуванню і яким до дня 
набрання чинності ЗУ «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» вже була при-
значена пенсія;

 — особи, які не підлягають загально обов’яз-
ковому пенсійному страхуванню, але добровільно 
сплачували страхові внески до солідарної системи 
пенсійного страхування.

Виплата спеціальної пенсії передбачає вра-
хування спеціального стажу, який дає право на 
підвищений розмір пенсії або вихід на пенсію до-
строково. У останньому випадку стаж називають 
вислугою років.

Спеціальну пенсію ще називають пільговою. 
Пільги в юридичному тлумаченні — це додаткові 
права, переваги. Але в соціальному смислі юри-
дичні пільги — це не переваги, а компенсація до-
даткових витрат з боку фізичної особи, понесених 
у формах, які не можуть бути враховані в загаль-
ному праві. Наприклад:

 — особливо важкі умови праці;
 — умови праці, особливо шкідливі для здоров’я;
 — особливо важкі умови буття, пов’язані із 

працею;
 — особливі ризики для життя і здоров’я;
 — занижена заробітна плата висококваліфі-

кованим фахівцям;
 — робота, що потребує психофізичних зу-

силь, притаманних тільки молодій людині;
 — відповідальна соціальна діяльність (напри-

клад, особи, які працюють у сільськогосподарсько-
му виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, 
прокурори, судді тощо).



12

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

Інша річ, що пільги можуть мати політичне 
навантаження. Так, перші у світовій історії пен-
сії Юлій цезар призначив військовим, щоб при-
тягнути їх на свій бік і заохотити інших людей до 
військової служби.

(цікаво, що в національному законодав-
стві право на отримання пенсій на пільгових 
умовах іноді диференційоване за статевою озна-
кою. Наприклад: п. 3 частини 2 ст. 114 ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» встановлює пільгові пенсії особам (тільки 
чоловікам), які працюють трактористами-маши-
ністами в сільському господарстві; п. 5 частини 
2 ст. 114 цього закону встановлює пільгові пенсії 
особам (тільки жінкам), які працюють доярками 
або свинарками-операторами).

Спеціальну пенсію призначають за спеціаль-
ними законами, як-то:

 — «Про судоустрій і статус суддів» (спеціаль-
ну довічну пенсію суддям називають «щомісяч-
ним грошовим утриманням», яке назначають піс-
ля досягнення суддею 62 років. Несумісний доход 
суддів, як у період роботи, так і на пенсії, робить 
їх вельми залежними від влади: адже не на якій 
іншій посаді вони не отримуватимуть такої вина-
городи);

 — «Про прокуратуру»;
 — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-

них з військової служби, та деяких інших осіб»;
 — «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною»;
 — «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-

ціального захисту»;
 — «Про жертви нацистських переслідувань»;
 — «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку»;
 — «Про реабілітацію жертв політичних ре-

пресій в Україні»;
 — «Про донорство крові та її компонентів»;
 — «Про статус гірських населених пунктів».

Існує також низка законів, які спеціальну 
пенсію не призначають, а дозволяють це робити 
уряду, зокрема:

 — «Про соціальний захист дітей війни»;
 — «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали від Чорнобильської катастрофи»;
 — «Про загальні засади подальшої експлуа-

тації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 
та перетворення зруйнованого четвертого енерго-
блоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему».

Якщо розмір спеціальної пенсії переви-
щує розмір, розрахований за законом «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», різницю виплачують не з пенсійного 
фонду, а з державного бюджету. Отже, такі пенсії 
за своєю природою не є страховими виплатами.

Окрім трудової пенсії, громадянам України за 
певних обставин може бути призначена соціальна 

пенсія у мінімальному обсязі, яку називають со-
ціальними виплатами, соціальною допомогою, 
соціальною послугою. Соціальна пенсія також 
може бути призначена особам, які відпрацювали 
неповне число років. Підставою для призначення 
соціальної пенсії має бути поєднання двох обста-
вин: непрацездатність особи (яку встановлюють 
за результатами медико-соціальної експертизи) 
та її бідність. (Останній чинник відрізняє поняття 
пенсії від поняття соціальної допомоги).

Згідно зі ст. 6 [1], непрацездатним громадянам, 
крім пенсій, можуть бути призначені соціальні ви-
плати у виді доплат, надбавок тощо. У разі, якщо 
сукупність соціальних виплат разом із пенсіями, 
що отримує бенефіціар, не досягає розміру про-
житкового мінімуму для непрацездатних громадян, 
він має право на отримання додаткової соціальної 
допомоги. Крім грошової соціальної допомоги, за 
рахунок Пенсійного фонду здійснюють і негрошо-
ву допомогу на поховання пенсіонера, яку назива-
ють соціальною послугою (ч. 2 ст. 9 [1]).

У загальному випадку соціальна допомога 
регулюється законами України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
[12] і «Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з інва-
лідністю» [13].

Виплата пенсій за солідарною системою пе-
редбачає їх індексацію «в межах прожиткового 
мінімуму для відповідних соціальних і демогра-
фічних груп населення», згідно із ЗУ «Про ін-
дексацію грошових доходів населення». Порядок 
проведення індексації грошових доходів населен-
ня встановлений постановою КМУ № 1078 від 
17.07.2003 р.

Тобто методом індексації здійснюється пе-
рерозподіл національного доходу: бідні фінансу-
ються за рахунок іншого населення. Номінальне 
підвищення доходу потребує додаткової грошової 
емісії, що призводить до інфляції, завдяки чому 
відбувається перерозподіл національного доходу. 
Таким чином відбувається вирівнювання доходів 
населення (так звана «зрівнялівка»). (Більш того, 
у результаті запровадженої урядом прогресив-
ної методики обрахунку субсидій, спрямованих 
на покриття комунальних платежів, залишок від 
середніх пенсій зрівнюється із залишком від міні-
мальних пенсій).

Якщо пенсіонер перебуває на повному дер-
жавному утриманні у спеціальній установі, йому 
виплачується 25 % солідарної пенсії. Якщо розмір 
його пенсії перевищує вартість утримання, ви-
плачується різниця між пенсією і вартістю утри-
мання, але не менше 25 % призначеної пенсії.

Пенсійну систему другого рівня назива-
ють накопичувальною. Ст. 78 ЗУ «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування» 
[1] передбачає створення Пенсійним фондом 
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(який наразі є «осередком» солідарної системи) 
державного Накопичувального пенсійного фонду 
(ДНПФ) як цільової позабюджетної фінансової 
організації. Загальне управління державним На-
копичувальним пенсійним фондом здійснюва-
тиме Правління державного Пенсійного фонду, а 
адміністративне — виконавча дирекція Пенсійно-
го фонду. (Отже, ДНПФ не має власного органу 
управління, окрім Ради Накопичувального пен-
сійного фонду).

Пенсійна система другого рівня передба-
чає створення як державних, так і недержавних 
інституцій. Вона складається з окремого під-
розділу Пенсійного фонду, який називають На-
копичувальним пенсійним фондом, приватного 
банку-зберігача, приватної компанії з управління 
активами пенсійного фонду, приватного фонду, 
який управляється приватною компанією-адмі-
ністратором і має бути розміщений у приватному 
банку-зберігачі, а також приватною компанією-
страховиком. При цьому приватні компанії для 
свого функціонування мають отримати ліцензію 
від Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(НКДРФП) за погодженням Пенсійного фонду. 
Таку накопичувальну недержавну систему при-
ватних установ називають «недержавним нако-
пичувальним пенсійним фондом — суб’єктом 
другого рівня системи пенсійного забезпечення» 
(ННПФ-СДР).

Приватні компанії-страховики можуть, у 
свою чергу, за рахунок пенсійних коштів отриму-
вати інвестиційний доход. Для отримання інвес-
тиційного доходу вони можуть:

 — купувати цінні папери третіх осіб;
 — отримувати відсотки на депозитні вкладен-

ня (для чого відповідні банки мають за ці кошти 
надавати кредити третім особам);

 — емітувати цінні папери.
Внески в державні пенсійні і соціальні стра-

хові фонди роблять через систему так званого 
єдиного внеску. Згідно із ч. 12 ст. 20 Закону [1], 
«страхові внески підлягають сплаті незалежно від 
фінансового стану платника страхових внесків».

Отриману «органом доходів і зборів» суму 
Кабінет Міністрів України розподіляє на свій роз-
суд між державними Пенсійним фондом України 
(солідарним), Фондом соціального страхування 
України і Фондом загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на випадок без-
робіття, а також державним Накопичувальним 
пенсійним фондом і «недержавними накопичу-
вальними пенсійними фондами — суб’єктами 
другого рівня» (частини 1 і 2 ст. 11 ЗУ [18]). Яким 
чином мають розподілятися кошти між держав-
ним солідарним фондом, державним накопичу-
вальним фондом і недержавним накопичуваль-
ним фондом, у Законах [14; 1] не сказано.

Між іншим, у Законі прямо не сказано, чи 
буде сплата в державний Накопичувальний фонд 
обов’язковою. Одначе Законом встановлено, що 
кошти, помилково сплачені в солідарний Пен-
сійний фонд, можуть, за бажанням бенефіціара, 
бути перераховані в державний Накопичувальний 
пенсійний фонд або до «недержавного накопи-
чувального пенсійного фонду — суб’єкта друго-
го рівня». Крім того, кошти, які тим чи іншим не 
зазначеним у Законі способом були розміщені в 
державному Накопичувальному фонді, можуть 
бути переведені до «недержавного накопичуваль-
ного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня» 
і навпаки, за бажанням бенефіціара.

Фізична особа-бенефіціар обирає накопичу-
вальний пенсійний фонд на свій розсуд. Фактич-
но вона мусить обирати двічі:

 — перший раз — для сплати пенсійних внесків;
 — другий раз — для отримання пенсії після 

досягнення пенсійного віку.
Для сплати пенсійних внесків фізична особа 

мусить обирати між ДНПФ і тим або іншим адмі-
ністратором ННПФ-СДР. У обох випадках внесе-
ні пенсійні кошти обліковують на особистих (ін-
дивідуальних) рахунках у приватних банках, яких 
називають «зберігачами». Банк-зберігач обира-
ється не фізичною особою-страхувальником, а 
ДНПФ або адміністратором ННПФ-СДР.

Для отримання (довічної) пенсії фізична особа 
мусить обирати того або іншого страховика. Після 
обрання страховика вона має перевести накопиче-
ні на своєму особистому (індивідуальному) рахун-
ку (який знаходиться в банку-зберігачі) кошти до 
обраної нею страхової компанії — страховика.

На відміну від солідарної системи, в нако-
пичувальній системі, яка передбачає спадщину, 
встановлено три види довічних пенсій (ст. 57 [1]):

1) довічна пенсія з установленим періодом. 
У разі смерті пенсіонера його пенсію отримують 
спадкоємці протягом 10—20 років;

2) довічна обумовлена пенсія. У разі смерті 
пенсіонера спадкоємці отримують залишок від 
обумовленої договором суми;

3) довічна пенсія подружжя. Спадкоємцем 
пенсіонера стає чоловік (дружина) після досяг-
нення ним пенсійного віку.

Розмір «накопиченої» пенсії неможливо об-
рахувати самостійно. Його розраховує страхова 
компанія безпосередньо перед нарахуванням і 
оплатою пенсії. Перед цим Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг (НКДРФП), встановлює 
розмір мінімальної суми коштів, необхідний для 
виплати довічної пенсії. Тоді ж з’ясовується, який 
вид пенсії зможе отримає бенефіциар: довічну 
пенсію чи одноразову виплату. (Як свідчить ст. 55 
ч. 1 Закону [1], «Договір страхування довічної 
пенсії укладається між учасником накопичуваль-
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ної системи пенсійного страхування та страховою 
організацією після досягнення ним віку, передба-
ченого статтею 26 (тобто 60 років)»).

Кожна з юридичних осіб виконує свої функ-
ції за плату, яку знімають з пенсійних рахунків бе-
нефіціарів.

У будь-якому випадку, розмір пенсії, яку має 
виплачувати приватна компанія-страховик, буде 
залежати від:

 — страхових накопичень бенефіціара (або ін-
шої особи, яка виявила згоду платити за бенефі-
ціара);

 — прогнозу загального інвестиційного дохо-
ду, отриманого від реалізації цінних паперів, при-
дбаних за рахунок пенсійних внесків (залежить 
від котирування цінних паперів);

 — адміністративних витрат (собівартості);
 — інвестиційного доходу страховика;
 — норми прибутку страховика;
 — можливого прихованого прибутку інших 

недержавних установ.
На відміну від солідарної пенсійної системи, 

накопичувальна система не передбачає виплату:
 — спеціальних (пільгових) пенсій;
 — пенсій за старими законами.

Накопичувальну пенсійну систему друго-
го рівня Закон [1] передбачає ввести в дію в 2019 
році. Перед цим Верховна Рада України має при-
йняти додаткову низку пенсійних законів, проек-
ти яких наразі розробляє КМУ [19]. Як можна ор-
ганізовувати додатковий накопичувальний фонд, 
коли дефіцитним є солідарний пенсійний фонд — 
це питання риторичне.

«Учасниками накопичувальної системи пен-
сійного страхування є особи, які станом на 1 січня 
2019 року підлягають загальнообов’язковому дер-
жавному пенсійному страхуванню згідно з цим 
Законом. Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 
року залишилося менше 10 років до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього 
Закону (60 років), мають право прийняти рішення 
не сплачувати страхові внески до накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування. Особи, які 
досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 
26 цього Закону (60 років), не можуть бути плат-
никами страхових внесків до Накопичувального 
фонду». Механізм (добровільного) волевиявлен-
ня в системі загальнообов’язкового страхування 
наразі не встановлений.

Тут зазначимо таке. Пенсійну систему нази-
вають накопичувальною, якщо вона має вільні 
пенсійні кошти і ці кошти використовують для 
купівлі цінних паперів: акцій або облігацій (зо-
крема іпотечних сертифікатів). При цьому дозво-
ляється придбавати як вітчизняні цінні папери, 
так і іноземні.

Зазначимо, що національний фондовий ри-
нок практично не працює. Із цінних паперів на 

українській фондовій біржі котируються пере-
важно державні облігації. Отже, накопичувальна 
пенсійна система спрямована на фінансування 
суспільством дефіциту державного бюджету і, 
опосередковано, дефіциту державного Пенсійно-
го фонду.

Далі, оскільки накопичувані на індивідуаль-
них рахунках пенсійні гроші обертаються між 
підприємствами-емітентами цінних паперів (у 
кінцевому рахунку — в роздрібній торгівлі нашої 
країни або іноземних держав), то для поточної 
виплати пенсій мусять використовувати поточні 
надходження платників внесків. Оскільки кіль-
кість осіб — учасників накопичувальної системи, 
що досягли пенсійного віку, повинна зростати, то 
для тривалого існування такої системи потрібен 
приплив коштів у темпі наростання. це можливо 
в разі стійкого розвитку економіки. Адже приплив 
має перевищувати відтік, щоб різницю можна 
було інвестувати. У протилежному випадку мати-
мемо фінансову піраміду.

Поєднання державної і приватної фінансо-
вих систем вказує на те, що накопичувальна сис-
тема є комерційною схемою. Пенсіонеру особли-
вої користі від неї немає. У ісламських країнах, де 
діє Такафул, частина інвестиційного доходу стра-
хової компанії перепадає пенсіонеру. У християн-
ських країнах така практика невідома.

Третій рівень — страхова накопичувальна 
система недержавного добровільного пенсійного 
забезпечення. ця система також регулюється ба-
гатьма законодавчими актами, головними з яких 
є ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування» [1] і ЗУ «Про недержавне пенсій-
не забезпечення» [16].

Крім цього, питання недержавного добро-
вільного пенсійного забезпечення віддзеркалені 
в законах:

 — «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування»,

 — «Про страхування»,
 — «Про банки і банківську діяльність»,
 — «Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»,
 — «Про цінні папери та фондовий ринок»,
 — «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні»,
 — «Про фінансові послуги та державне регу-

лювання ринків фінансових послуг».
центральною інституційною одиницею в 

системі виступає недержавний пенсійний фонд 
(НПФ). Стаття 1 Закону України «Про недержав-
не пенсійне забезпечення» [16] визначає, що не-
державний пенсійний фонд (НПФ) — юридична 
особа, яка має статус неприбуткової організації 
(непідприємницького товариства), функціонує 
та провадить діяльність виключно з метою нако-
пичення пенсійних внесків на користь учасників 
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пенсійного фонду з подальшим управлінням пен-
сійними активами, а також здійснює пенсійні ви-
плати учасникам зазначеного фонду.

(Тут зазначимо, що згідно з Податковим ко-
дексом [17] неприбутковою вважається організа-
ція, установчі документи якої:

 — містять заборону розподілу отриманих до-
ходів (прибутків) або їх частини серед засновників 
(учасників), членів такої організації, працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб;

 — передбачають використання своїх доходів 
(прибутків) виключно для фінансування видат-
ків на своє утримання, реалізації мети (цілей, за-
вдань) та напрямів діяльності).

Крім НПФ, інституційна складова системи 
недержавного добровільного пенсійного забезпе-
чення складається з:

 — компанії (банка)-адміністратора НПФ;
 — банка-зберігача;
 — компанії-страховика зі страхування життя;
 — компанії з управління активами (КУА);
 — асоціації адміністраторів пенсійних фондів.

(Згідно зі ст. 21 Закону, надання послуг з адмі-
ністрування недержавних пенсійних фондів може 
поєднуватися лише з діяльністю з управління ак-
тивами).

Окремо від НПФ стоїть депозитно-кредит-
ний банк, у якому відкривають індивідуальний 
«банківський пенсійний депозитний рахунок»

Страхові внески можуть сплачувати юридич-
ні особи-роботодавці, фізичні особи-підприємці 
і самозайняті фізичні особи, службовці, а також 
особи, які не працюють у сфері суспільного ви-
робництва. Бенефіціарами системи пенсійного 
забезпечення третього рівня (СПЗТР) можуть 
бути громадяни, що досягли 16-річного віку, неза-
лежно від того, чи є вони учасниками інших пен-
сійних систем.

Види недержавних пенсійних фондів [16]:
 — відкритий пенсійний фонд. Його учасни-

ками можуть бути фізичні особи незалежно від 
місця й характеру їх роботи;

 — корпоративний пенсійний фонд. Його за-
сновником є юридична особа-роботодавець або 
декілька юридичних осіб-роботодавців. Його 
учасниками (бенефіціарами) можуть бути ви-
ключно фізичні особи, які перебувають (перебу-
вали) у трудових відносинах з роботодавцями-за-
сновниками;

 — професійний пенсійний фонд. Його за-
сновниками можуть бути об’єднання юридич-
них осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб 
(включаючи професійні спілки). Учасниками та-
кого фонду можуть бути виключно фізичні особи, 
пов’язані родом своєї професійної діяльності, ви-
значеної у його статуті.

Компанія-адміністратор НПФ разом з КУА 
з метою відшкодування збитків, що можуть бути 
завдані цими юридичними особами пенсійно-
му фонду внаслідок неналежного виконання 
зобов’язань перед пенсійним фондом та пору-
шення ними законодавства, створюють за кошти 
страхувальників також резервний фонд.

Підставами для здійснення пенсійних виплат 
НПФ є:

1) досягнення учасником фонду пенсійного 
віку;

2) визнання учасника НПФ інвалідом;
3) медично підтверджений критичний стан 

здоров’я учасника фонду;
4) виїзд учасника фонду на постійне прожи-

вання за межі України;
5) смерть учасника фонду.
Одначе НПФ безпосередньо можуть здій-

снювати лише одноразові пенсійні виплати.
Після досягнення особою пенсійного віку 

пенсійний фонд не здійснює процедуру щомісяч-
ної виплати пенсії. цю процедуру здійснює зовсім 
інша установа — страхова компанія зі страхуван-
ня життя. Для цього пенсіонер має укласти з нею 
окремий договір з відкриттям особового рахунку і 
перерахувати на нього кошти, накопичені в пен-
сійному фонді. Для визначення розміру пенсії 
страхова компанія на базі загальної статистики 
з урахуванням доходу, який вона має отримати, 
здійснює актуарні розрахунки.

Саме страхові компанії здійснюють виплати 
у разі настання інвалідності або смерті учасника 
фонду [16].

Законом [16] введені певні обмеження щодо 
діяльності НПФ. Наприклад, забороняється:

 — провадження пенсійними фондами іншої 
діяльності, не передбаченої цим Законом;

 — обслуговування НПФ більш ніж одним 
банком-зберігачем;

 — банку-зберігачу використовувати активи 
пенсійного фонду як кредитні ресурси. (Тоді він 
має отримувати операційний доход, джерелом 
якого є вклади учасників фонду);

 — НПФ інвестувати пенсійні кошти у векселі 
і похідні цінні папери;

 — передача майна, прав та обов’язків пен-
сійного фонду іншим, ніж недержавні пенсійні 
фонди юридичним особам-правонаступникам у 
зв’язку з припиненням пенсійного фонду, шля-
хом злиття або приєднання;

 — ліквідація НПФ без визначення єдиного 
поточного рахунку пенсійного фонду та відкрит-
тя у зберігача фонду спеціального ліквідаційного 
депозитного рахунку, на який зараховуються всі 
грошові кошти з інших рахунків фонду та всі над-
ходження грошових коштів від продажу активів 
пенсійного фонду. Всі інші рахунки пенсійного 
фонду підлягають закриттю тощо.



16

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

Впровадження страхової накопичувальної 
системи недержавного пенсійного забезпечення 
розпочалось починаючи з 2004 року.

Можна констатувати, що впровадження 
(починаючи з 2004 року) системи недержавного 
пенсійного забезпечення не отримало належної 
підтримки у населення. Працездатне населення 
практично не виявляє бажання щодо участі в сис-
темі добровільного накопичувального недержав-
ного пенсійного забезпечення.

Серед причин, що заважають розвитку не-
державного пенсійного забезпечення, слід від-
значити:

 — відсутність розвинутого фінансового рин-
ку і, як наслідок, обмежений вибір фінансових 
інструментів, придатних для інвестування в них 
пенсійних коштів. З одного боку, національні під-
приємства-емітенти не зацікавлені у проходжен-
ні процедури лістингу на національній фондовій 
біржі, з іншого — має місце недостатня правова 
захищеність міноритарних акціонерів;

 — незацікавленість роботодавців у створенні 
корпоративних і професійних пенсійних фондів;

 — недосконалість системи обліку пенсійних 
коштів;

 — ненадійність захисту персональних даних 
фізичних осіб;

 — високий розмір адміністративних видатків 
у пенсійних фондах;

 — незадовільна система фінансової звітності;
 — недосконалість системи розкриття інфор-

мації для учасників (зокрема про реальних влас-
ників фінансових установ, що надають послуги 
у системі накопичувального пенсійного забезпе-
чення) тощо.

Станом на кінець 2010 року в Державному 
реєстрі фінансових установ містилась інформа-
ція про 101 недержавний пенсійний фонд та 43 
адміністратори НПФ, з яких мали ліцензії з адмі-
ністрування НПФ — 36 [2]. 78 % НПФ розташо-
вано в Києві. Кількість учасників НПФ становила 
569 тис. осіб. Більшість становили особи віком від 
40 до 55 років.

Надходження пенсійних внесків за 2010 р. 
становили 925,4 млн. грн., а пенсійні виплати — 
158,2 млн. грн. Кількість бенефіціарів (хто отри-
мав виплати) становила 8,2 % від числа учасників. 
Зазначимо, що темпи зростання пенсійних ви-
плат значно перевищують темпи зростання пен-
сійних внесків.

У 2016 році залишилось лише 66 НПФ, з них 
52 — відкриті, 8 — корпоративні і 6 — профе-
сійні. Як свідчить інтернет-газета www.segodnya.
ua у рубриці «Бізнес, фінанси і нерухомість» за 
25.05.2018 р. на сьогодні в Україні функціонує вже 
64 НПФ, з яких «рейтинговими» вважаються 34, 
з яких лише 8 повністю розкривають інформацію 
щодо своєї діяльності.

Корпоративні НПФ створили такі монопо-
лісти, як: НБУ, Укрексімбанк, концерн «Стирол», 
Укрпошта тощо. Фундаторами професійних НПФ 
були профспілки і деякі професійні об’єднання. 
Найбільший НПФ у профспілки залізничників і 
транспортних робітників.

У 2016 році активи усіх НПФ склали 1986 
млн. грн. (з них 984 млн. грн. — активи НБУ), а 
кількість учасників — 831 тис. осіб. Таким чином, 
темп зростання числа учасників становить 6,5 % 
на рік. Якщо кількість учасників буде зростати за 
експонентою (тобто вельми прискорено), то для 
охоплення всіх 12 млн. пенсіонерів буде потрібно 
42 роки.

Як свідчать цифри, більша частина пенсійних 
активів знаходиться в обороті. З них — біля 50 % 
розміщені в державних облігаціях (ОВДП), а 40 % 
знаходяться на банківських депозитах (не плутати 
з пенсійними депозитами, які створюються без-
посередньо страхувальниками, згідно із законо-
давством [1]).

За таких обставин багато невеликих фондів 
вимушені позбавлятися своїх активів, одначе по-
пит на активи пенсіонерів майже відсутній. Як 
вважають фахівці з фінансових ринків, «затишок» 
у сфері створення і розвитку недержавних пенсій-
них фондів обумовлений низькою якістю догово-
рів з учасниками-страхувальниками.

Недолуга система контролю дозволяє ке-
рівництву НПФ розробляти тіньові схеми. Так, 
згідно з [2], «Один з популярних способів мані-
пуляцій — маніпуляції з цінними паперами. КУА 
купувала неліквідні акції за завищеними ціна-
ми. ці акції роками могли «припадати пилом» в 
портфелях НПФ, збільшуючи вартість портфе-
ля фонду, хоча реальна вартість цих паперів до-
рівнювала нулю. Жертвою такої махінації став 
НПФ НБУ. За інформацією правоохоронних 
органів, попереднє керівництво фонду завдало 
збитку в розмірі 900 млн. грн. (Особливість НПФ 
НБУ полягає в тому, що Нацбанк є і керуючим 
активами, і адміністратором, і зберігачем. Тобто 
всі рішення приймалися, виконувалися і контр-
олювалися одними особами. При цьому рівень 
публічності фонду не дозволяв учасникам від-
стежувати подібні операції).

За такою ж схемою проходили махінації і з 
облігаціями. Емітенти облігацій напередодні по-
гашення скуповували через НФП свої облігації. 
НПФ купували облігації за ринковими цінами, 
після чого продавали їх емітентам з істотним дис-
контом. це дозволяло емітенту заощадити на об-
слуговуванні і погашенні боргу.

Ще одна схема з облігаціями застосовувала-
ся до ОВДП. Облігації продавалися з портфеля 
НПФ напередодні виплати купона. В такому ви-
падку пенсійний фонд усвідомлено втрачав га-
рантований доход».
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Тут зазначимо таке. Внаслідок природного 
старіння населення сума, яку має виплачувати 
НПФ, буде з часом зростати. Тому має зростати 
і сума надходжень, а отже, і кількість платників 
внесків. Між тим їх кількість зростає вельми по-
вільно. Тому приватні пенсійні фонди швидко 
банкрутують. (Більшість НПФ мають накопи-
чення менш за один мільйон гривен. У більшості 
областей України НПФ досі відсутні). Взагалі, в 
умовах збідніння населення недержавні пенсійні 
фонди не можуть бути нічим іншим, як різнови-
дом фінансової піраміди.

Перспективи вдосконалення системи  
пенсійного забезпечення

Як бачимо, національне пенсійне законодав-
ство має давні коріння і наразі вельми розвине-
не. Найбільшого розвитку, у тому числі якісного, 
пенсійне законодавство досягло після отримання 
Україною незалежності. Достатньо сказати, що 
закон «Про пенсійне забезпечення» був прийня-
тий у короткий проміжок часу між Актом про-
голошення незалежності України (24.08.1991 р.) і 
загальнонаціональним референдумом щодо про-
голошення незалежності України (01.12.1991 р.).

Між тим викладення пенсійних законів різко 
відрізняється від викладення інших законів ци-
вільно-правової і господарської сфер. ці закони 
відрізняються складністю і суперечливістю. Пен-
сійне законодавство розпорошено по більш ніж 26 
законах (не кажучи про численні підзаконні акти). 
Більш того, одночасно діють різні закони під різ-
ними номерами, але з однаковою назвою. Деякі 
закони змінювали більш як 60 разів, що говорить 
про їх недосконалість. Крім того, кожний черговий 
закон про державний бюджет вносить поправки до 
пенсійного законодавства, тобто пенсійна рефор-
ма не забезпечена економічно. Усе це не дозволяє 
працівникам і пенсіонерам повною мірою скорис-
татися своїми правами і прийняти виважені рішен-
ня, навіть за допомогою кваліфікованих юристів. 

Одна з причин полягає в тому, що право на 
соціальне забезпечення відноситься до найбільш 
складних та дискусійних соціальних прав. Чима-
ло юристів підкреслюють недосконалість, безсис-
темність пенсійного законодавства. Адже воно 
досі не кодефіціровано. Так, фахівець з питань 
соціального законодавства Марина Мицай ви-
окремлює шість негативних рис, притаманних су-
часному пенсійному законодавству [23]:

«1) відсутність єдиних підходів до законодав-
чого розуміння сутності, ознак;

2) нереформованість системи пенсійного за-
безпечення;

3) недосконалість законодавчо визначених 
джерел фінансування пенсійного забезпечення; 
недоступність механізмів правового забезпе-
чення;

4) ускладненість правових механізмів його 
реалізації, гарантування та правової охорони;

5) складність, суперечливість та недоскона-
лість пенсійного законодавства;

6) відсутність дієвого державного нагляду та 
громадського контролю з питань його дотриман-
ня».

Причина, на наш погляд, полягає в тому, що 
в суспільстві занижені потреба (або розуміння 
потреби) і зацікавленість у тому, щоб зробити до-
стойним життя психофізично уразливих верств 
населення, зокрема пенсіонерів. Такий стан речей 
є наслідком тривалої економічної кризи.

Отже, основна соціальне завдання сьо-
годення — це пошуки шляхів виходу з кризи з 
найменшою шкодою для суспільства. Проблема 
полягає в тому, що моральна, культурологічна 
і економічна шкода, яку наносить суспільству 
невідповідне ставлення до пенсіонерів, більш 
значна і непоправна, ніж здається на перший 
погляд.

Після усунення фундаментальних перешкод 
можна запропонувати такі кроки щодо вдоскона-
лення національної системи пенсійного забезпе-
чення (див. також [23]):

1) розробка стратегії щодо комплексної пен-
сійної реформи як базисної складової реформу-
вання системи соціального захисту;

2) розробка й запровадження системної пен-
сійної реформи на основі консолідації зусиль сус-
пільства та держави;

3) забезпечення доступності в реалізації пен-
сійного права та підвищення його дієвості, зокре-
ма підвищення ефективності системи пенсійного 
страхування в державному і недержавному секто-
рах;

4) запровадження дієвої системи економіч-
них, медичних і культурологічних гарантій для 
пенсіонерів;

5) інституційна взаємодія уповноважених ор-
ганів державної влади, інститутів громадянського 
суспільства з питань законодавчої регламентації 
права на пенсійне забезпечення;

6) розробка та ухвалення пенсійного кодексу 
як етап проведення пенсійної реформи;

8) запровадження постійного моніторин-
гу дотримання законодавства, дієвих механізмів 
державного нагляду та громадського контролю у 
пенсійній сфері.

Висновки. Згідно з поставленими завдання-
ми, у дослідженні отримані наступні результати.

1. Дослідження основних рис пенсійної сис-
теми сучасної України показало розмаїття пен-
сійних систем, наявність численних державних і 
недержавних інститутів пенсійного забезпечення 
населення тощо. У першу чергу, слід підкресли-
ти численність національного пенсійного зако-
нодавства і одночасно його складність. Зокрема, 
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було виявлено відсутність чіткого інституцій-
ного розподілу пенсійної системи (як солідар-
ної, так і накопичувальної) на державну і при-
ватну, що може створювати ризики збагачення 
численних комерційних установ, які належать 
до системи державного страхування, за рахунок 
загальнообов’язкових страхових внесків.

2. Одночасно було виявлено, що основна від-
мінність накопичувальної системи від солідарної 
полягає не стільки в можливості персонального 
безризикового накопичення пенсійних коштів, 
скільки у інвестуванні бізнесу за рахунок пенсіо-
нерів (а в умовах нерозвиненого фондового рин-
ку — фінансуванні дефіциту Державного бюдже-
ту). Було виявлено перехідну сутність грошового 
накопичення як економічного феномену. Будь-
яка фінансова система може працювати як нако-
пичувальна лише на початковій стадії її створен-
ня: коли певний проміжок часу гроші переважно 
вкладають, а не вилучають на пенсійні потреби. 
Згодом має встановитися баланс між надходжен-
нями і пенсійними видатками, який буде пору-
шуватися інвестуванням надходжень у загальну 
економіку. Отже, накопичувальна система, незва-
жаючи на соціальну спрямованість, але в умовах 
нерозвинутого фондового ринку, може мати озна-
ки фінансової піраміди.

3. Що стосується недержавної накопичуваль-
ної пенсійної системи, яка працює біля 14 років, 
то треба відзначити її кволий розвиток, що обу-
мовлено нерозвиненістю фондового ринку, з од-
ного боку, і невизначеністю в розмірі пенсії з ін-
шого. Адже система працює так, що майбутній 
пенсіонер, виходячи зі своїх вкладень, не може 
передбачити, яку пенсію буде отримувати в дале-
кому майбутньому.

4. У статті позначено можливі шляхи вдо-
сконалення системи пенсійного забезпечення 
як різновиду управління соціальними ризиками. 
Було визнано, що основною проблемою є довго-
тривала економічна криза, яка спіткала Україну. 
Після усунення фундаментальних перешкод мож-
на запропонувати низку кроків із вдосконалення 
національної системи пенсійного забезпечення, 
основними з яких мають бути:

— запровадження дієвої системи економіч-
них, медичних і культурологічних гарантій для 
пенсіонерів;

— інституційна взаємодія уповноважених ор-
ганів державної влади, інститутів громадянського 
суспільства з питань законодавчої регламентації 
права на пенсійне забезпечення;

— розробка та ухвалення пенсійного кодексу 
як етап проведення пенсійної реформи;

— запровадження постійного моніторин-
гу дотримання законодавства, дієвих механізмів 
державного нагляду та громадського контролю у 
пенсійній сфері.
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ІНВЕСТИЦІї ТА ІННОВАЦІї ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ 
ЕКОНОМІКИ І ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОї ЗАЙНЯТОСТІ

Анотація. У статті досліджуються інвестиційно-інноваційні процеси в Україні та їх вплив на розши-
рення зайнятості населення за рахунок створення високоефективних робочих місць, підвищення рівня опла-
ти праці й конкурентоспроможності робочої сили. Визначено ключові проблеми, що існують на ринку праці. 
Проаналізовано рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні за останні роки. Досліджені 
розподіл капітальних інвестицій за видами економічної діяльності. З’ясовано дані щодо наукових і науково-
технічних розробок як важливого чинника побудови національної інноваційної системи. Обґрунтовано пріо-
ритетні напрями забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності.

Ключові слова: інвестиції, інновації, робочі місця, зайнятість населення, економічне зростання, робоча 
сила, ринок праці.

Summary. The article examines the investment and innovation processes in Ukraine and their impact on the ex-
pansion of employment through the creation of highly efficient jobs, increasing wages and competitive labor. Identified 
key problems in the labor market. Analyzed the level of employment and unemployment in Ukraine in recent years. The 
distribution of capital investments by type of economic activity has been studied. Data on scientific and technological 
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developments as an important factor in building a national innovation system has been clarified. The priority directions 
for providing investment and innovation activities are substantiated.

Keywords: investment, innovation, jobs, employment, economic growth, labor force, labor market.

товки і перепідготовки спеціалістів; використан-
ня новітніх технологій навчання; інноваційних 
проектів, спрямованих на зменшення дисбалансу 
між попитом і пропозицією робочої сили; впро-
вадження професійних кваліфікацій і стандартів 
з професійної освіти. це сприятиме підвищенню 
якості і конкурентоспроможності робочої сили.

Але при вирішенні зазначеного комплексу 
заходів необхідно враховувати першочерговість 
вирішення ключових проблем, що існують на 
ринку праці, а саме:

— недостатній рівень реформування трудової 
сфери, що призводить до неефективної зайнятос-
ті і проявляється у концентрації робочої сили на 
збиткових підприємствах;

— значні масштаби недовикористання робо-
чого часу зайнятих, низька продуктивність праці і 
недостатній рівень її оплати;

— недостатньо висока порівняно з розвине-
ними країнами частка працівників у високотех-
нологічних і наукомістких сферах економіки;

— відсутність взаємозв’язку між трудовим 
вкладом і доходами працівників і т. ін.

ці проблеми потребують подальшого дослі-
дження та практичного їх вирішення.

Метою статті є дослідження процесів іннова-
ційного розвитку економіки та формування про-
дуктивної зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Голов-
ною умовою формування та ефективного функці-
онування національного ринку праці є пришвид-
шення економічних реформ в Україні. Ефективна 
структурна перебудова національної економіки че-
рез реструктуризацію збиткових підприємств, реаль-
не застосування інституту банкрутства, залучення 
інвестицій та відновлення інноваційної діяльності з 
метою реструктуризації економіки дали б змогу під-
вищувати рівень зайнятості населення, мобільність 
і конкурентоспроможність робочої сили і, таким 
чином, продуктивність праці та заробітну плату.

Згідно із Законом України «Про основи наці-
ональної безпеки України» № 964-IV прийнятим 
19 червня 2003 року (чинність цього закону при-
пинилася 21 червня 2018 року, коли вступив у силу 
новий Закон про національну безпеку України) 
пріоритетами національних інтересів України, 
поміж інших, є: створення конкурентоспромож-
ної, соціально орієнтованої ринкової економі-
ки та забезпечення постійного зростання рівня 
життя і добробуту населення; створення умов для 
розширеного відтворення населення; збереження 
та зміцнення науково-технологічного потенціалу, 
утвердження інноваційної моделі розвитку.

На сучасному етапі серед основних реальних 
загроз національній безпеці України, стабільнос-

Постановка проблеми. В умовах реформу-
вання економіки України ключовою проблемою 
є модернізація провідних галузей економіки за 
рахунок залучення нових обсягів інвестицій, роз-
ширення зайнятості населення, створення висо-
коефективних робочих місць.

Збільшення обсягів інвестицій, у тому числі 
іноземних, інтенсивний розвиток інноваційної 
діяльності є важливою умовою підвищення кон-
курентоспроможності економіки в цілому, в тому 
числі її окремих сегментів, таких як ринок праці.

У цих умовах відбуваються зміни структури 
попиту на робочу силу у напрямку зростання по-
треби у працівниках і фахівцях високої кваліфі-
кації і зменшення попиту на робочі місця, що не 
потребують спеціальної підготовки. це викликає 
необхідність відповідних змін у сферах професій-
ної та освітньої систем країни.

Тому прискорення формування інноваційної 
моделі економічного розвитку за рахунок розши-
рення капітальних інвестицій державного та міс-
цевих бюджетів, іноземних інвесторів залишають-
ся важливою проблемою модернізації економіки.

Розвиток інновацій на інвестиційній основі 
сприяє створенню соціально орієнтованої еконо-
міки, що забезпечує зростання життєвого рівня 
населення, підвищення мотивації до трудової та 
підприємницької діяльності. Одним із напрямків 
активізації інвестиційної діяльності є пріоритетне 
спрямування інвестицій у «точки зростання» — 
перспективні високотехнологічні виробництва 
і територіальні кластери, що створять умови для 
запуску інвестиційного мультиплікатора, розвит-
ку виробництва науково-технічної продукції і 
збільшення інвестицій в науку.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам 
інноваційного розвитку економіки, розширення 
зайнятості населення на основі створення ви-
сокоефективних робочих місць присвячено до-
слідження відомих вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів: В. Геєця, М. Долішнього, 
І. Бондар, В. Бесєдіна, О. Рудченка, Л. Антош-
кіної, І. Бажан, В. Савченка, Т. Кір’ян, Н. Ані-
шиної, Л. Колєшні, В. Покрищука, Ю. Кулікова, 
О. Левченка, А. Чухна, С. Шмідта та ін.

У окремих дослідженнях відмічається, що для 
переходу України на інноваційну модель розвитку 
необхідна трансформація структури зайнятості, 
формування інтелектуального капіталу, зростан-
ня питомої ваги спеціалістів високої кваліфікації, 
здатних забезпечити генерування та ефективне 
використання науково-технічних інновацій. З 
цією метою необхідно: впровадження комплексу 
заходів з підвищення рівня професійної підго-



22

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

ті в суспільстві, що безпосередньо впливають на 
стан ринку праці, є, зокрема:

 — науково-технічне відставання України від 
розвинутих країн;

 — неефективність державної інноваційної 
політики, механізмів стимулювання інноваційної 
діяльності;

 — низька конкурентоспроможність продукції;
 — нерозвиненість внутрішнього ринку ви-

сокотехнологічної продукції та відсутність його 
ефективного захисту від іноземної технічної і тех-
нологічної експансії;

 — зниження внутрішнього попиту на під-
готовку науково-технічних кадрів для наукових, 
конструкторських, технологічних установ та ви-
сокотехнологічних підприємств, незадовільний 
рівень оплати науково-технічної праці, падіння її 
престижу, недосконалість механізмів захисту прав 
інтелектуальної власності;

 — відплив учених, фахівців, кваліфікованої 
робочої сили за межі України.

Світовий досвід показує, що в сучасних умо-
вах соціально-економічний розвиток будь-якої 
держави залежить від масштабів та ефективності 
інвестиційної діяльності, сприятливого інвести-
ційного клімату, покликаного забезпечувати ди-
намізм і гнучкість національної економіки, її кон-
курентоспроможність в умовах глобалізації. Тобто 
можна стверджувати, що саме рівень розвитку і 
динамізм інвестиційних та інноваційних процесів 
формують стратегічну основу конкурентоспро-
можної економіки, у тому числі таких її складо-
вих, як конкурентний ринок праці.

За умови кризи у розвинених країнах світу 
значно посилюється втручання держави в еко-
номіку, що, з одного боку, дає можливість урядам 
окремих країн кардинально переглянути та від-
коригувати свою економічну політику, з іншого — 
підриває основи ринкової економіки та є підґрун-
тям до реалізації корупційних схем.

Більшість провідних країн стратегічно підхо-
дять до подолання наслідків світової фінансової 
кризи: не лише стабілізація та виведення з рецесії 
національних економік, а й використання нових 
можливостей — позбавлення застарілих вироб-
ництв, модернізація промисловості, зосереджен-
ня на конкурентоспроможних галузях і суттєве 
коригування зовнішньої економічної політики. 
Історія доводить, що для будь-якої держави, нації 
серйозне потрясіння чи глобальна криза були не 
лише загрозою, а й можливістю швидких і карди-
нальних змін, нагодою позбутися усього застарі-
лого та неефективного, шансом вийти на принци-
пово новий, вищий рівень розвитку.

В умовах реформування економіки України 
важливими умовами забезпечення продуктивної 
зайнятості і ефективного функціонування ринку 
праці є активізація таких економічних складових, 
як інвестиційна та інноваційна діяльність, регу-
ляторна політика, розвиток підприємництва та 
малого бізнесу як важливого фактора створення 
робочих місць.

Статистичні дані свідчать про те, що рівень 
зайнятості населення за 2015–2017 рр. мав не-
гативну тенденцію щодо його зниження з 56,7 % 
(16443,2 тис. осіб) у 2015 р. до 56,1 % (16156,4 тис. 
осіб) у 2017 р. Рівень безробіття за методологією 
МОП в 2017 р. склав 9,1 % (рис. 1).

Причинами зниження зайнятості населення в 
Україні є: спад виробництва, низька інвестиційна 
активність; неконкурентоспроможність деяких ви-
дів продукції і за відсутності попиту на неї; неза-
вершеність інституціональних перетворень в еко-
номіці; дефіцит державного і місцевого бюджетів. 
Можна відмітити низку причин, що впливають на 
зростання безробіття, таких як, необмежені права 
роботодавців, що звільняють працівників за влас-
ною ініціативою; зміна безстрокових контрактів на 
строкові; дискримінація при наймі на роботу пев-
них категорій працівників та ін.. З іншого боку, на 

Рис. 1. Рівень зайнятості населення 
та рівень безробіття за методологією 

МОП за 2015–2017 рр. [1] (розраховано 
автором за даними Державної служби 

статистики України)
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стан безробіття впливає і якість робочої сили. Ви-
вільнення висококваліфікованих кадрів при ско-
роченні виробництва викликає їх подальшу дис-
кваліфікацію; відсутність попиту на ряд професій 
працівників з вищою освітою також призводить до 
аналогічних результатів. Наявність непрестижних 
робочих місць обмежує вибір роботи для молоді. Ії 
кваліфікація втрачається через необхідність отри-
мати будь-яку роботу.

Збільшення попиту на робочу силу можна 
досягти шляхом його стимулювання через ство-
рення нових постійних або тимчасових робочих 
місць, розвиток нестандартних форм зайнятості, 
прямих інвестицій у створення і реконструкцію 
робочих місць. Зростанню попиту сприяє також: 
упровадження пільгового оподаткування й креди-
тування для тих галузей і регіонів, в яких доцільно 
збільшити кількість робочих місць; застосування 
прямих виплат підприємствам за кожного найня-
того працівника, відшкодування підприємству 
витрат, пов’язаних із пошуком, навчанням та на-
йманням на роботу працівників.

В Україні податкове законодавство передба-
чає низку преференцій для інноваційної діяль-
ності. це інвестиційний податковий кредит, з до-
статньо розпливчатими формулюваннями щодо 
його повернення, виключення з валового доходу 
для спеціалізованих підприємств коштів, що на-
даються на інноваційну діяльність, та 20-відсо-
ткова норма прискореної амортизації основних 
фондів для технологічних парків. Але в цілому 
малий бізнес в Україні в сучасних умовах не може 
розраховувати на суттєву державну підтримку за 
рахунок державних фінансів або за рахунок сис-
теми податкових пільг.

В умовах конкурентної боротьби інноваційна 
політика є ключовим фактором захисту економіч-
них інтересів не тільки для розвинутих держав, а 

також для країн, що розвиваються. Така політика 
реалізується шляхом поєднання механізмів пря-
мої та побічної дії. Для забезпечення інновацій-
ного розвитку держава повинна діяти в двох осно-
вних напрямках: надавати достатній обсяг коштів 
із державного бюджету та створити ефективну 
систему податкових пільг.

Важливим етапом формування стратегії ін-
вестиційної та інноваційної діяльності є вибір 
напрямів інвестування, які мають відповідати на-
ціональним інтересам. Реалізація довгостроко-
вих інвестиційних проектів формує перспектив-
ну макроекономічну структуру країни та її місце 
у світовій економічній системі, визначає зміни у 
структурі внутрішніх (галузевих і регіональних) та 
міжнародних ринків праці.

Формування конкурентного ринку праці, 
досягнення продуктивної зайнятості та високої 
конкурентоспроможності робочої сили є забезпе-
ченням економічного зростання на основі розши-
рення інвестицій у реструктуризацію виробничої 
сфери. За світовим досвідом, позитивні параметри 
економічного і соціального розвитку будь-якої 
країни залежать від масштабів та рівня інвестицій-
ної діяльності, що призводить до зростання продук-
тивності праці, структурно-технологічних змін у 
економіці, підвищення кваліфікації робочої сили.

Саме рівень розвитку і динамізму інвестицій-
них процесів значною мірою формує стратегічну 
основу конкурентоспроможності економіки і ро-
бочої сили на ринку праці. Активізація інвести-
ційної діяльності викликає оновлення основного 
капіталу, основних фондів; крім того, інвести-
ційний процес, спрямований на реалізацію ін-
новацій, викликає прискорення темпів реалізації 
досягнень науково-технічного прогресу; таким 
чином, інвестиції стають важливим чинником 
економічного зростання (табл. 1).

Таблиця 1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2013–2017 роки (млн. грн) * [1]

Окремі види економічної діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Усього 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 18587,4 18795,7 30154,7 50484,0 64243,3

Промисловість 97574,1 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0

Будівництво 40796,2 36056,7 43463,7 44444,0 52176,2

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 18472,6 15498,2 18704,0 25107,8 37943,5

Фінансова та страхова діяльність 6646,8 6214,5 6448,0 7678,7 8055,3

Операції з нерухомим майном 13550,4 11230,2 11899,0 19665,0 22505,6

Професійна, наукова та технічна діяльність 3621,3 2921,5 4065,2 6579,4 7965,3

Освіта 1030,5 820,9 1540,1 2257,3 3492,5

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1746,2 1223,9 2367,2 4479,0 6708,3

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
за 2014–2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях; розраховано 
автором за даними Державної служби статистики України.
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Від розвитку цих галузей залежить подаль-
ший соціально-економічний розвиток в державі. 
Якщо розглянути структуру капітальних інвести-

ня інших видів послуг збільшувалися у 2016–2017 
роках.

Зменшення капітальних інвестицій у вище-
зазначених видах економічної діяльності свідчить 
про стримування перебудови економіки на інно-
ваційній основі та подальшого розвитку науки в 
державі як основи забезпечення економічного 
зростання.

Статистичні дані засвідчили, що відмічається 
ще достатньо низька ефективність системи бю-
джетного фінансування української науки, яка не 
налаштована на одержання кінцевого прикладно-
го результату, а також існують законодавчі обме-
ження, що ускладнюють фінансування наукової 
сфери; відсутні також дієві стимули у суб’єктів 
господарювання щодо модернізації власного ви-
робництва шляхом впровадження результатів на-
уково-технічних розробок.

Метою реформ науково-технічної та іннова-
ційної сфери є активізація інноваційних процесів 
в економіці, повноцінне використання потенціалу 
науки в процесі технологічної модернізації еконо-
міки. У найближчій перспективі на період реформ 
це передбачає вирішення таких завдань:

 — підвищити конкурентоспроможність сек-
тору наукових досліджень і розробок, забезпечити 
інтеграцію вітчизняного наукового сектору у Єв-
ропейський дослідний простір;

 — забезпечити перехід до якісно нової Стра-
тегії розвитку економіки, що базується на іннова-
ціях та знаннях; підвищити ефективність бюджет-
ного фінансування наукової сфери;

 — направити вітчизняний науково-технічний 
потенціал на забезпечення реальних потреб інно-
ваційного розвитку економіки України, організа-
цію виробництва високотехнологічних товарів та 
послуг.

Слід відмітити, що формування єдиних на-
ціональних інноваційних систем, що відбувається 
у розвинених країнах світу, дозволяє спрямува-
ти науково-технічні, технологічні та інноваційні 
фактори на вирішення проблем економічного 

Таблиця 2
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування за 2013–2017 рр. (млн. грн.) * [1]

Джерела фінансування 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Кошти державного бюджету 6174,9 2738,7 6919,5 9264,1 15295,2

Кошти місцевих бюджетів 6796,8 5918,2 14260,0 26817,1 41565,5

Власні кошти підприємств та організацій 165786,7 154629,5 184351,3 248769,4 310061,7

Кошти іноземних інвесторів 4271,3 5639,8 8185,4 9831,4 6206,4

Кошти населення на будівництво житла 24072,3 22064,2 31985,4 29932,6 32802,5

інших джерел фінансування 8036,7 6690,2 6674,7 7495,5 12941,3

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
за 2014–2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях; розраховано 
автором за даними Державної служби статистики України

цій за джерелами фінансування, то можна ствер-
джувати, що левова частка — це власні кошти під-
приємств та організацій (табл. 2).

Статистичні дані табл. 1 засвідчили що щодо 
капітальних інвестицій в 2013–2014 рр. майже у 
всіх видах економічної діяльності спостерігалась 
негативна тенденція спаду цих показників. Осо-
бливо викликає занепокоєння стан справ з інвесту-
ванням у провідних галузях: сільське господарство, 
промисловість, будівництво, а також професійна 
та наукова діяльність, освіта, охорона здоров’я.

Статистичні дані табл. 2 засвідчили, що ви-
датки коштів з державного бюджету із капіталь-
них інвестицій щорічно знижувались, відповід-
но знижувалась також кошти місцевих бюджетів, 
кредити банків та інші джерела.

Позитивна тенденція інвестування у зміц-
нення й оновлення капітальних фондів спосте-
рігається у 2016–2017 роках за рахунок коштів 
підприємств і організацій, іноземних інвесторів, 
коштів населення на будівництво житла.

Зниження капітальних інвестицій у 2013–
2014 роках із державного бюджету і місцевих бю-
джетів, кредитів банків та інших на інноваційний 
розвиток свідчить про несприятливі умови інно-
ваційної діяльності. Слід зазначити, що у форму-
ванні стратегії інвестиційної діяльності важливе 
значення має вибір напрямків інвестування, кри-
терієм якого є пріоритети економічного і соці-
ального розвитку країни. Структурна перебудова 
економіки на інвестиційній основі, реструктури-
зація підприємств на базі нововведень кардиналь-
но змінюють структуру попиту на робочу силу у 
напрямку зростання потреби у працівниках і фа-
хівцях високої кваліфікації та зниження попиту 
на некваліфіковану робочу силу.

Капітальні інвестиції за видами економічної 
діяльності за період 2015–2017 рр. свідчать про 
позитивну тенденцію їх зростання в більшості 
видів, крім коштів іноземних інвесторів, де відбу-
лось зменшення в 2017 р. порівняно із 2016 р. Від-
повідно, наукова і науково-технічна діяльність, 
технічні випробування та дослідження, наукові 
дослідження й розробки, інша професійна науко-
ва та науково-технічна діяльність, освіта, надан-
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зростання і забезпечення підвищення зайнятості. 
Інноваційні фактори мають вирішальне значення 
у підвищенні конкурентоспроможності товарів, 
послуг, робочої сили, результативності роботи 
промислових підприємств і компаній, підвищен-
ня рівня життя і зайнятості населення.

Єдиною безальтернативною можливістю для 
України здійснити поставлені завдання щодо за-
безпечення економічного розвитку, продуктивної 

зайнятості, підвищення конкурентоспромож-
ності економіки є побудова власної національної 
інноваційної системи, що базується на конку-
рентних перевагах у гуманітарній, геополітичній, 
економічній сферах, пріоритетному розвитку 
знань і технології їх використання.

Наукові і науково-технічні розробки є важли-
вим чинником побудови національної інновацій-
ної системи (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт за період 2013–2015 рр. [1]

Роки
Усього,  

у фактичних 
цінах

У тому числі Питома вага 
обсягу виконаних 

наукових і 
науково-технічних 

робіт у ВВП (%)

фундаментальні 
дослідження
(млн. грн.) 

прикладні 
дослідження 
(млн. грн.)

розробки 
(млн. грн.)

науково-
технічні 
послуги  

(млн. грн.) 

2013 11781,1 2695,5 2087,8 5772,8 1225,1 0,80

2014* 10950,7 2475,2 1910,2 5341,5 1223,8 0,69

2015* 12611,0 2465,6 2271,3 6523,0 1351,1 0,64

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони прове-
дення антитерористичної операції; дані Державної служби статистики України.

** Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН «Обстеження іннова-
ційної діяльності підприємств за період 2014–2016 років» (за міжнародною методологією).

Таблиця 4
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств [1]

Роки
Загальна сума 

витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних
державного 

бюджету
іноземних 
інвесторів

інші джерела

млн. грн.

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

2014* 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

2015* 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0

2016** 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1

2017* 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3

В Україні ще зберігся масштабний науковий 
комплекс, що здатний ефективно продукувати 
результати світового ринку. Ключові проблеми 
полягають в тому, що темпи розвитку і структу-
ра науково-технічної та інноваційної сфери не 
відповідають попиту з боку економіки; науко-
ві результати не знаходять застосування через 
низьку сприйнятливість підприємницького сек-

тору до інновацій. Обсяг виконаних наукових і 
науково-технічних робіт свідчить про негативну 
тенденцію щорічного зниження питомої їх ваги. 
Також скорочується кількість організацій, які 
виконують наукові дослідження і розробки. Так, 
в 2015 р. таких організацій налічувалось 978 у по-
рівняно. з 1143 в 2013 р., або скорочення склало 
15 % (табл. 4).

Слід зазначити, що у 2015 р. на іннова-
ції підприємства витратили (рис. 2) 13,8 млрд.
грн., у т. ч. на придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення — 11,1 млрд. грн., 
на внутрішні та зовнішні науково-дослідні роз-
робки — 2,0 млрд. грн., на придбання інших зо-
внішніх знань (придбання нових технологій) — 
0,1 млрд. грн. та 0,6 млрд. грн. — на навчання 
й підготовку персоналу для розробки і запрова-
дження нових або значно вдосконалених про-
дуктів та процесів, діяльність щодо ринково-
го запровадження інновацій та інші роботи, 
пов’язані зі створенням і впровадженням інно-
вацій (інші витрати).

Головною характеристикою інноваційної ді-
яльності є впровадження інновацій на промисло-
вих підприємствах (табл. 5).

Дані статистики свідчать про негативну тен-
денцію щодо впровадження нових технологічних 
процесів на промислових підприємствах, зни-
ження питомої ваги реалізованої інноваційної 
продукції та досить низьку її частку в обсязі про-
мислової.

У контексті розглянутої проблеми слід на-
голосити, що державна інноваційна політика 
має на меті формування в Україні таких умов ді-
яльності суб’єктів господарювання, за яких вони 
мають можливість розробляти й виготовляти нові 
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види продукції, впроваджувати сучасні наукоємні 
екологічно чисті технології і, як наслідок, підви-
щувати власну конкурентоспроможність, забез-
печувати ефективність використання трудового 
потенціалу і розширювати на цій підставі свої 
ринки збуту. Так, у Законі України «Про іннова-
ційну діяльність» визначено, що головна мета 
державної інноваційної політики — створення 
соціально-економічних, організаційних і право-
вих умов для ефективного відтворення, розвитку 
й використання науково-технологічного потенці-
алу країни, забезпечення впровадження сучасних 
екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресур-
созберігаючих технологій виробництва і реаліза-

ції нових видів конкурентоспроможної продукції. 
[2, с. 15–16.]

Впровадження нових технологій і наукових 
розробок стримується в більшості своїй через: не-
ефективну роботу підприємств та неефективних 
власників; наявність бар’єрів для використання 
новітніх технологій, слабке впровадження ві-
тчизняних науково-дослідних розробок, незна-
чне придбання зарубіжних патентів; нерозвине-
ність фінансового, фондового ринку і банківської 
сфери, внаслідок чого не задіяний такий метод 
залучення коштів, як первинна емісія цінних 
паперів; нерозвинений механізм управління ка-
піталом через контрольні пакети акцій; відсут-

Таблиця 5
Впровадження інновацій на промислових підприємствах у 2013–2017 роках [1]

Роки 

Питома вага під-
приємств, що 

впроваджували 
інновації, %

Впроваджено 
нових техно-
логічних про-

цесів

у т. ч. маловід-
ходні, ресурсо-

збереження

Впроваджено 
виробництво 
інноваційних 

видів продукції, 
найменувань

з них нові 
види тех-

ніки

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

обсязі промис-
лової, %

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3

2014* 12,1 1743 447 3661 1314 2,5

2015** 15,2 1217 458 3136 966 1,4

2016*** 16,6 3489 748 4139 1305 …

2017 14,3 1831 611 2387 751 0,7

* Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

** Починаючи з 2015 року безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним 
у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної ді-
яльності промислового підприємства; з 2015 р. — питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

*** Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промисло-
вого підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки» починаючи з 2015 року; дані Державної служби 
статистики України.

Рис. 2. Розподіл загальної суми витрат у фінансуванні 
інноваційної діяльності промислових підприємств
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ність підтримки з боку органів державної влади, 
неефективний відбір інвестиційних проектів і, як 
наслідок, неефективне використання державних 
коштів; нерозвиненість механізмів профілактики 
та зниження рівнів ризику через систему гарантій 
і страхування інвестицій, в тому числі іноземних, 
державних тощо [3].

Неналежний рівень впровадження новітніх 
технологій і створення інноваційної продукції при-
зводить до неефективної зайнятості і проявляєть-
ся у концентрації робочої сили на збиткових під-
приємствах, значних масштабах невикористання 
робочого часу зайнятих, низькій продуктивності 
праці і недостатньому рівню її оплати; недостатньо 
високій порівняно з розвиненими країнами частці 
працівників у високотехнологічних і наукомістких 
сферах економіки, відсутності взаємозв’язку між 
трудовим вкладом і доходами працівників і т. ін.

Слід відмітити, що пріоритетами політики у 
сфері зайнятості на сучасному етапі є не тільки 
подолання негативних наслідків фінансово-еко-
номічної кризи, недопущення зростання без-
робіття до критичного рівня, що є соціальною 
небезпекою для країни, але й забезпечення ефек-
тивної зайнятості та формування ринку праці, що 
за власними стандартами відповідає аналогічним 
ринкам розвинених країн світу.

Висновки. Розвиток науково-технічної та ін-
новаційної сфери, ефективне використання на-
уково-технічного потенціалу та високий рівень 
інноваційної активності є важливими факторами 
забезпечення конкурентоспроможності економі-
ки в цілому і таких її складових, як ринок праці.

У формуванні науково-технічного потенціалу 
важливу роль має посилення державного впливу 
на інноваційну сферу, формування бюджету роз-
витку, виділення централізованих капіталовкла-
день у розмірі не менше 3 % від ВВП, спрямуван-
ня бюджетних коштів на фінансування державних 
програм на конкурсних засадах через Державний 
банк реконструкції та розвитку. Держава має сти-
мулювати інновації через пільгове рефінансу-
вання комерційних банків у разі надання ними 
пільгових кредитів на інновації, через розвиток 
венчурного бізнесу та кредитування інновацій на 
основі іпотечних лізингових і факторингових опе-
рацій.

Для активізації надходження іноземних ін-
вестицій необхідні відповідні макроекономічні 
та правові заходи, що відповідають національним 
інтересам.

Основними засадами державної інвестицій-
ної політики мають бути: збільшення обсягів ка-
пітальних вкладень суб’єктів господарювання за 
рахунок прибутку і нової амортизаційної політи-
ки; впровадження кредитних засад бюджетного 
фінансування інвестицій; збільшення інвестицій-

них ресурсів, що формуються на фондовому рин-
ку та за рахунок заощаджень населення; запро-
вадження економічного механізму страхування 
інвестиційних ризиків; забезпечення стабільності 
діючого законодавства стосовно цих процесів.

Доцільним є розробка механізму мобілізації 
інвестиційних ресурсів, оптимізації державних та 
ринкових інструментів активізації інвестиційних 
процесів, визначення комплексної інвестицій-
но-інноваційної стратегії, спрямованої на вдо-
сконалення структури національної економіки, 
зростання обсягів виробництва, підвищення кон-
курентоспроможності продукції з метою забезпе-
чення продуктивної зайнятості та високого рівня 
життя і соціального захисту населення.

Єдиною безальтернативною можливістю для 
України здійснити поставлені завдання щодо за-
безпечення економічного розвитку, продуктивної 
зайнятості, підвищення конкурентоспромож-
ності економіки є побудова власної національної 
інноваційної системи, що базується на конку-
рентних перевагах у гуманітарній, геополітичній, 
економічній сферах, пріоритетному розвитку 
знань і технології їх використання. Створення та-
кої системи передбачає, перш за все, консолідо-
вані дії усіх органів державної влади та місцевого 
самоврядування.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК РУШІЙНІ СИЛИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ

Анотація. Проаналізовано інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі, розглянуто рушійні сили 
інтеграційних процесів у агропродовольчій системі.

Ключові слова: агропродовольча система, сільськогосподарська сировина, агропромислові кластери, 
аграрна сировина, спеціалізація, продовольство, конкурентоспроможність.

Summary. Analyze integration processes in the agro-food complex and consider the driving forces of integration 
processes in the agrifood system.

Key words: agro-food system, agricultural raw materials, agro-industrial clusters, agrarian raw material, spe-
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з інтеграційними процесами світового сільсько-
господарського ринку, агропродовольчої системи, 
кластеризації економіки і ролі бізнесових мереж 
в сучасних умовах глобалізації, знайшли відобра-
ження в працях: О. Богми, М. Войнаренко, Д. Крі-
санова, А. Мокія, С. Мочерного, Ю. Пахомова, 
В. Савченка, Г. Семенова, С. Соколенка, В. Чу-
жикова та інших. цій проблематиці присвячено 
також дослідження багатьох авторів близького та 
далекого зарубіжжя, зокрема: Т. Адебойе, К. Над-
ві, М. Пиоре, М. Портера, В. Прайса, К. Сєйбела, 
В. Третяка, П. Хазеля, Г. Хасаєва та інших.

Мета статті — розглянути, дослідити та зро-
бити аналіз розвитку інтеграційных процесів у аг-
ропродовольчій системі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
країнах всіх типів ринкові ланцюги змінюються 
під впливом лібералізації торгівлі і глобалізації [2]. 
Сільськогосподарські підприємства в пострадян-
ських країнах, як і фермери в багатьох країнах, що 
розвиваються, вимушені конкурувати на зовнішніх 
і внутрішніх ринках, які є вимогливішими в термі-
нах якості і безпеки продовольства, більш концен-
тровані та інтегровані, і набагато більше відкриті 
для міжнародної конкуренції. Супермаркети, на-
приклад, грають домінантну роль в контролі над 
входом на роздрібні ринки в цих країнах [3], і пря-
мі зв’язки з експортерами та імпортерами часто 
стають істотними умовами для доступу на ринки 
експорту з високою доданою вартістю. Якщо тіль-
ки фермери побажають продовжити конкурентну 
боротьбу шляхом диверсифікації виробництва за 
рахунок продукції з високою доданою вартістю, 
вони повинні зробити істотні заходи, щоб краще 
відповідати запитам вимогливіших ринків, як до-
машніх, так і зарубіжних.

Постановка проблеми. Комерційна структура 
сільського господарства продовжує змінюватися, 
відображаючи прискорений технічний прогрес 
і розвиток місцевих і глобальних ринкових лан-
цюгів постачання. Ресурси і маркетингова сис-
тема стають більш інтегрованими, індустріалізо-
ваними та складнішими. Прогнозування в цьому 
аспекті — справа дуже невизначена, але можна 
чітко стверджувати, що тенденція комерціалізації 
аграрного сектору у глобальному вимірі продо-
вжуватиметься [1].

Слід більш детальніше розглянути рушійні 
сили (чинники), які обумовлюють зміни в агро-
продовольчому секторі країн, що розвиваються, 
транзитивних і з ринковою економікою, що роз-
вивається, під впливом ринкових трансформацій. 
Вплив зростання доходів населення на аграрний 
сектор — це рушійний чинник змін тільки в тих 
країнах, де фактично спостерігається зростання 
доходів на душу населення. У той час як багато 
транзитивних країн і тих, що розвиваються, під-
падають під цю категорію, низки інших (напри-
клад, африканські країни) — ні.

Отже, об’єктивний тиск зростання доходів на 
сільське господарство у тому сенсі, що стає за необ-
хідне перебудувати аграрне виробництво на користь 
продукції з високою доданою вартістю та інтенси-
фікувати подальшу концентрацію фермерських гос-
подарств, не знаходить значного розповсюдження. 
З іншого боку, інші рушійні чинники змін в аграр-
ному секторі позначаються практично у всіх краї-
нах, незалежно від того, на якій стадії економічного 
розвитку вони знаходяться або яка в цих країнах по-
точна економічна ситуація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній науковій літературі питання, пов’язані 
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Немаловажне значення для адаптування 
сільгоспвиробників у країнах, що розглядають-
ся, мають процеси інтеграції в агропромисловому 
комплексі. Часто фермери і селянські господар-
ства в цих країнах є і виробниками продукції, і 
її прямими продавцями кінцевому споживачеві. 
Відповідно, виробник отримує і роздрібну ціну 
свого продукту. У таких умовах виникає потреба у 
ефективному контролі й управлінні всім ланцюж-
ком виробництва, переробки і збуту сільсько-
господарській продукції. Тому виникають фір-
ми-інтегратори, які беруть на себе контроль над 
усім ланцюжком, над усім процесом просування 
продукції від поля до споживача. Такий контроль 
може здійснюватися в декількох формах, але но-
сить загальну назву вертикальної інтеграції.

У агропромисловому комплексі такими ін-
теграторами зазвичай виступають переробні або 
торговельні фірми, які з метою повнішої відпо-
відності потребам ринку підпорядковують своєму 
контролю сільгоспвиробників. Вертикальна інте-
грація зазвичай існує в двох формах — виробничій 
контрактації та інтеграції власності.

Виробнича контрактація найбільш пошире-
на у виробництві свіжих і консервованих овочів, 
картоплі, цукрового буряка, насіння і м’яса пти-
ці. Виробнича контрактація набуває все більшого 
поширення у виробництві продукції свинарства. 
цей тип вертикальної інтеграції властивий тим 
сільськогосподарським секторам, в яких для про-
дуктивності і якості продукції велике значення 
має селекція. Наприклад, у бройлерному птахів-
ництві для якості готової продукції велике зна-
чення мають використовувані кроси птаха. Інший 
вид подібної інтеграції можна спостерігати в кар-
топляному секторі. Виробник картоплі зазвичай 
контрактуватиме всю продукцію з певної площі. 
Встановлюється базова ціна, яка потім може ко-
регуватися залежно від якості картоплі. Виробни-
ча контрактація швидко росте в економічно роз-
винених країнах, особливо в США [4]. У країнах, 
що розвиваються, а також транзитивних і країнах 
з ринковою економікою, що розвивається, поді-
бна форма вертикальної інтеграції утруднена ін-
ституційним чинником, яким є слабо розвинуте 
контрактове право і, в особливості, практика його 
застосування.

У зерновому секторі корпоративна інтегра-
ція існує багато в чому завдяки державним про-
грамам підтримки сільського господарства, які 
обумовлюють прагнення зерно-трейдерів мати у 
власності зернові елеватори як в зернових регіо-
нах, так і в портах. Корпоративна інтеграція в кра-
їнах ОЕСР розвивається в тих же підгалузях, що 
і виробнича контрактація, і приблизно з такою ж 
швидкістю [4].

Розглянемо рушійні сили інтеграційних про-
цесів у агропродовольчій системі. Очевидно, що в 

умовах вільної конкуренції механізм економії на 
розмірах є основним чинником розвитку спеці-
алізації: до тих пір, поки фірма не вичерпала ре-
зерви економії на розмірах в рамках однієї стадії 
виробничого процесу, для неї немає причин роз-
ширюватися на іншу стадію. Але це справедливо 
тільки в умовах досконалого ринку, тобто за від-
сутності трансакційних витрат. Згідно з теорією 
інституціоналізму, коли в економіці виникають 
витрати, пов’язані з пошуком альтернатив еко-
номічної поведінки (наприклад, з пошуком ка-
налів збуту власної продукції), із самим процесом 
обміну або з невизначеністю в ході цього обміну 
(наприклад, з ризиком недостатнього постачан-
ня або постачання продукції низької якості), то 
це вказує на виникнення транзакційних витрат. 
Найважливішим чинником виникнення цих ви-
трат є асиметрія ринкової інформації для еконо-
мічних агентів. Наявність трансакційних витрат 
веде до прагнення комбінувати декілька стадій 
виробництва і збуту в рамках єдиної фірми.

Невизначеність, тобто ризик, є однією із най-
важливіших складових трансакційних витрат. В 
умовах реального ринку, зазвичай далекого від до-
сконалої конкуренції, в господарчих трансакціях за-
вжди встає питання, чи зможе постачальник забез-
печити постачання необхідної кількості продукту і, 
головне, потрібної якості. Не завжди є упевненість, 
що продавець необхідного продукту може бути зна-
йдений в потрібний момент і що постачання цього 
продукту можуть бути регулярними.

Агропродовольчий сектор сьогодні відчуває 
зростання попиту на високо специфіковану про-
дукцію, якісні характеристики, тому трансакційні 
витрати, пов’язані з пошуком необхідної продук-
ції на ринку, можуть бути вельми високими.

Сучасна сільськогосподарська продукція 
значною мірою не є даром природи з незмінними 
якісними характеристиками, які за рахунок сиро-
вини дуже важливі для виробництва продоволь-
ства. При цьому через застосування селекційних 
розробок і нових технологій продукт може бути 
радикально змінений. Фірми, що поставляють 
продовольство кінцевим споживачам, украй за-
цікавлені в зміні якості своєї продукції, яка за-
лежить у свою чергу від якості сільськогосподар-
ської сировини, — це дає їм можливість зберегти 
або навіть збільшити попит на свою продукцію. 
Корпоративна інтеграція і виробнича контракта-
ція дозволяють здійснювати пряме стимулювання 
фермерів до нововведень в своїх виробничих про-
цесах.

Інша група чинників, що обумовлюють вер-
тикальну інтеграцію в агропродовольчому сек-
торі, пов’язана зі специфікою сільськогосподар-
ського виробництва. Тривалий виробничий цикл 
(як, мінімум, 4 місяці, а для більшості продук-
тів — рік), залежність від природних умов, низь-
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ка еластичність попиту і пропозиції, відносна не-
придатність продукції до тривалого зберігання, 
наявність великої кількості продавців — все це 
робить виробництво сільськогосподарської про-
дукції вельми ризикованим і непередбачуваним.

Як тільки процес вертикальної інтеграції в 
певному продовольчому ланцюжку почався, для 
неінтегрованої її частини трансакційні витра-
ти можуть ще більш зрости, оскільки ця частина 
ринку звужується і витрати на пошук продукту 
або ринку становляться ще більшими. Тому, раз 
почавшись, вертикальна інтеграція зазвичай не-
ухильно наростає. У інтегрованому продоволь-
чому ланцюжку знижується надмірна чутливість 
сільгоспвиробників до короткострокових змін 
кон’юнктури, оскільки в рамках інтеграції плано-
ве координування можна здійснювати одночасно 
на декількох виробничих стадіях.

Вертикальна інтеграція в агропродовольчому 
секторі веде і до соціальних наслідків, особливо в 
секторі фермерських та інших дрібних аграрних 
господарств. З розвитком вертикальної інтегра-
ції роль традиційного фермерського господарства 
радикальним чином змінюється, тому що фер-
мер поступово втрачає контроль над вирощеним 
продуктом. Фірми-інтегратори значною мірою 
беруть на себе ризик зміни цін на продукцію, а 
значить, фермер отримує плату за одиницю виро-
щеного продукту або навіть почасову, а не за ре-
альну ринкову вартість свого продукту. В процесі 
інтеграції традиційно виконувані фермерською 
сім’єю функції управління переходять до коорди-
натора. Таким чином, фермер поступово втрачає 
риси підприємця як такого і все більш набуває рис 
найманого робітника.

Наслідком наведеної форми вертикальної ін-
теграції є концентрація сільськогосподарського 
виробництва і, відповідно, зменшення кількості 
фермерських господарств. Ферми, що належать 
крупним інтеграторам, в значно меншому ступе-
ні залежать від сільської громади і від місцевого 
самоврядування, що веде до розмивання тради-
ційного сільського устрою, зниження ролі само-
врядування в сільській місцевості.

На відміну від вертикальної, існує також і го-
ризонтальна форма інтеграції — концентрація 
аграрного виробництва шляхом об’єднання на 
певній території дрібних аграрних виробників, як 
правило, на кооперативних засадах. Нарощуючи 
свої потужності у виробництві аграрної продукції, 
такі кооперативи починають поступово проникати 
і в інші сфери агробізнесу (переробку, маркетинг). 
цей процес отримав назву кооперативної, або го-
ризонтальної, інтеграції. Очевидно, що горизон-
тальна інтеграція (концентрація) сільського гос-
подарства порівняно з вертикальною має набагато 
вужчі межі, оскільки існують об’єктивні обмежен-
ня концентрації землі і праці в рамках одного райо-

ну. Але така інтеграція позбавлена вад монополіс-
тичного диктату кінцевих ланок ланцюга поставок 
над аграрним виробником, а також не несе руйнів-
них соціальних наслідків для сільського укладу, які 
натомість дає вертикальна інтеграція.

Зрушення в державній політиці. Фундамен-
тальні зрушення у визнаній міжнародними ор-
ганізаціями парадигмі розвитку трансформували 
державну політику таким чином, що залишили 
багато фермерських господарств без відповідно-
го доступу до ринків, ключових ресурсів і послуг, 
включаючи кредит. Як частина сучасних програм 
«структурного регулювання» виступає відхід дер-
жавних агентств, які реалізують аграрну політи-
ку, від надання багатьох видів прямої підтримки 
і маркетингових послуг для фермерських госпо-
дарств, залишаючи вакуум, який в багатьох кра-
їнах ніяк не заповнить приватний сектор [5]. Від-
міна субсидій зробила також деякі основні види 
ресурсів (наприклад, добрива) занадто дорогими 
для багатьох аграрних підприємств, а відмова від 
програм стабілізації цін виштовхує фермерів у 
зону вищого ризику, пов’язаного з так званими 
«ножицями цін». ці проблеми є найбільш склад-
ними для дрібних фермерських господарств, що 
знаходяться на видаленій відстані від організова-
них ринків і розташовані не територіях, що мають 
бідну інфраструктуру та утруднений доступ до 
ринку. Якщо ці зміни дають добрий результат для 
ринків продукції з високою доданою вартістю, то 
для ринків базових продуктів харчування ці зміни 
часто провокують провали на ранніх стадіях реа-
лізації заходів структурної адаптації.

Аграрна політика країн-учасниць ОЄСР. Не-
дивлячись на ентузіазм, з яким економічно розви-
нені країни підтримують політику реформ і ринко-
вої лібералізації в транзитивних країнах і тих, що 
розвиваються, їх власні протекціоністські аграрні 
політики досягають нових висот у створенні не-
чесної конкуренції для аграрних підприємств з 
інших країн. Фермери з цих країн не тільки мають 
обмежений доступ на аграрні ринки економіч-
но розвинених країн, але вони також стикають-
ся з нечесною конкуренцією з боку імпорту, що 
субсидується, на внутрішніх ринках. Розміри цих 
перекосів величезні: за даними Все світнього Бан-
ку, субсидування аграрних виробників у країнах 
ОЄСР в 2013 р. склало 330 млрд. дол., що дорівнює 
сукупному ВВП всіх африканських країн за цей рік 
[6]. Така політика завдає шкоди особливо малим 
сільгосппідприємствам в країнах, що розвивають-
ся, і транзитивних, тому що обмежуються їх мож-
ливості вирощувати і продавати більше продукції, 
за якою вони мають відносні переваги.

ці рушійні сили особливо впливові для країн, 
де в структурі агропродовольчої системи істотне 
місце займають дрібні сільгосппідприємства. За-
лишившись наодинці з ринковими силами, осно-
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вну вигоду від нового лібералізованого аграрного 
ринку продукції з вищою доданою вартістю отри-
мають великі і комерційно орієнтовані аграрні 
господарства, а також ті господарства, які мають 
хороший доступ до доріг і ринків. Безліч представ-
ників малих фермерських господарств і пов’язані 
з ними сільськогосподарські робочі будуть виму-
шені залишити цей сектор, якщо тільки не будуть 
зроблені ті заходи державної політики, що підтри-
мують їх функціонування. І абсолютно не ясно, де 
ці люди, у разі виходу з аграрної сфери діяльності, 
знайдуть нове місце роботи: чи то на більш кон-
курентоспроможних фермерських господарствах, 
чи в суміжних із сільським господарством галузях. 
Або ж будуть вимушені шукати сферу прикладен-
ня своєї праці поза АПК, можливо, перебуваючи 
в частковій зайнятості.

Висновки. Для того щоб забезпечити дрібно-
му фермерству життєздатне майбутнє, необхід-
ні узгоджені дії урядів, неурядових організацій і 
приватного сектору, націлені на створення рівно-
правного і сприятливого економічного оточення 
для розвитку цього сектору. ці дії повинні вклю-
чати допомогу у формуванні ефективних марке-
тингових організацій, спеціальні сільськогоспо-
дарські дослідження і консалтингову підтримку, 
оновлену фінансову систему для задоволення 
потреб дрібних фермерських господарств у кре-
дитах, політику на зниження ризику в аграрному 
секторі, покращення освіти і тренінги для заняття 
несільськогосподарською працею, а також про-
грами соціального захисту в тих випадках, коли 
все ж таки не вдасться уникнути закриття дріб-
них фермерських господарств. Багато інвестицій, 
пов’язаних з розвитком соціальної інфраструкту-
ри в сільській місцевості, також можуть сприяти 
зміцненню економічної і соціальної бази дрібних 
аграрних підприємств. Альтернативою цьому 
буде драматичне зростання безробіття і бідності в 
сільській місцевості, широка хвиля міграції сіль-
ського населення в міські ареали, що призведе до 
перевантаження існуючих можливостей працев-
лаштування, міської інфраструктури і публічних 
послуг.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОї ТА ЕКОЛОГІЧНОї 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто основні методичні підходи до оцінки екологічної та економічної ефек-
тивності землекористування. Проаналізовано екологічну ефективність за існуючого рівня деградації земле-
користувань сільського господарства Запорізької області, а також проблемні аспекти методики забезпечен-
ня раціонального використання цих земель. Запропоновано п’ятиступеневу класифікацію малопродуктивних 
та екологічно нестійких земель, які вилучаються з використання.

Ключові слова: агроландшафт, бонітування ґрунтів, деградація земель, землекористування, інтерпре-
тація, оцінка землі.

Summary. The article considers the main methodical approaches to the estimation of ecological and economic 
efficiency of land use. The ecological efficiency at the existing level of land use degradation of agriculture in the Zapor-
izhzhya region is analyzed, as well as the problematic aspects of the method of ensuring the rational use of these lands. 
A five-level classification of low-yielding and environmentally unsustainable land that is excluded from the use is 
proposed.

Key words: agrolandscape, soil degradation, land degradation, land use, interpretation, land valuation.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцін-
ка землекористування конкретизується як про-
цес виявлення кількісних і якісних характеристик 
землі та її використання з метою зрівноваженого 
розвитку території. Вона прогнозує оцінку, уза-
гальнення різних факторів (природні умови, ґрунт, 
топографія, рослинність). Тому доцільним буде ви-
користання різних методичних підходів:

— двостадійний підхід:
1 етап — характеризується кількісний склад 

земельних угідь паралельно з їх аналізом природ-
ного стану;

2 етап — соціальний та економічний аналіз 
землекористування.

— паралельний підхід: надається характерис-
тика земель відповідно до соціально-економічно-
го аналізу.

Послідовність оцінки землекористування 
територіального розвитку доцільно надати у ви-
гляді схеми (рис. 1).

Оцінка землекористування передбачає низку 
показників: натуральні, вартісні, абсолютні, гра-
ничні, кількісні та якісні. Основними якісними 
показниками, які вказують на екологічну збалан-
сованість агроландшафтів, є коефіцієнти антро-
погенного навантаження та екологічної стійкості.

Коефіцієнт антропогенного навантаження 
(К

а.н.
) характеризує, як саме впливає діяльність 

Постановка проблеми. Нині соціально-еко-
номічна система не ефективна без застосування 
стратегічного планування заходами територіаль-
ного розвитку. Структура стратегії територіаль-
ного розвитку бажана при базисній оцінці комп-
лексної основи, де враховуються усі особливості 
землекористування.

Необхідною умовою екологічно безпечного 
розвитку сільського господарства є науково об-
ґрунтована організація території на всіх рівнях, а 
особливо — впорядкування використання земель 
у сільськогосподарських підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фа-
хівці [1; 2], які досліджують аграрний сектор віт-
чизняної економіки, відзначають, що в Україні 
внаслідок ринкових реформ виникла бімодельна 
структура сільськогосподарського виробництва, 
оскільки сьогодні набули паралельного розвитку 
іще дві моделі: велике товарне виробництво, що 
ведеться у новоутворених аграрних підприємствах 
з різними організаційно-правовими формами та 
агрохолдингах, і дрібнотоварне виробництво — в 
приватних сільськогосподарських підприємствах 
і фермерських господарствах.

Мета статті — дослідити методичні підходи 
до оцінки екологічної та економічної ефектив-
ності землекористування порівняно з традицій-
ними та органічними методами ведення.
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людини на стан довкілля, в тому числі і на земель-
ні ресурси.

Коефіцієнт екологічної стабільності К
ес 

ха-
рактеризує

 
: як впливає стан угідь на екологічну 

стабільність землі, від якої в подальшому зале-
жить ступінь її розораності, меліорації, проведен-
ня техробіт (табл. 1).

чає, що Україна зупинить збільшення площ при-
родоохоронних територій.

За даними міжнародних і внутрішньодержав-
них зобов’язань, Україна до 2020 року має на меті 
збільшення таких площ близько на 15 %.

Прогнози Світового Банку щодо ціни на про-
даж землі показують, що вони зростуть до 3,5 тис. 
дол. за га порівняно з 1,5 тис. дол., які встановлені 
сьогодні.

Порівняно з Європою українські землевлас-
ники отримують мінімальну ціну за оренду зе-
мель, хоча її якість є найкращою у світі.

Враховуючи ці особливості, ми пропонуємо 
п’ятиступеневу класифікацію (табл. 2).

Як показали дослідження, в Запорізькій 
області сільськогосподарські землі знаходять-
ся в надмірному навантаженні, загальний еко-
логічний стан території суттєво погіршився. 
Здійснивши розрахунки за формулою (1), ми 
отримали коефіцієнт екологічної стабільності 
сільськогосподарських угідь досить низький — 
0,33. Також помітно зниження коефіцієнта еко-
логічної стійкості.

Аналіз діяльності сільськогосподарських під-
приємств засвідчує, що більшість з них створили-
ся без належного землевпорядкованого обґрун-
тування, це призвело до порушення принципів 
і правил організації сільськогосподарського ви-
робничого простору (що проявилося, зокрема, у 
порушенні науково обґрунтованої структури по-
сівних площ у господарствах, руйнуванні цілісної 
системи польових доріг, простих протиерозійних 
гідротехнічних споруд тощо).

ЗУ «Про оцінку земель» несе інформацію, що 
грошова оцінка землі підрозділяється на 2 типи — 
нормативна та експертна.

Нормативна оцінка землі здійснюється при: 
знаходженні розміру податку на землю, мита, 
спадщині, комунальній власності, вартості ді-
лянки, яка більша понад 50 га, для спортплоща-

Рис. 1. Послідовність оцінки землі (складено авторами)

Таблиця 1
Коефіцієнт екологічної стабільності  
(складено авторами за даними [3])

Показник угідь
Коефіцієнт 
екологічної 
стабільності

Територія у забудові, дороги 0,00

Рілля 0,14

Лісові походження 1,38

Сади, чагарники 0,43

Городи, сіножаті 1,12

Луки, ставки, болота природного 
походження

1,47

Розрахувати коефіцієнт екологічної стабіль-
ності можна таким чином:

 К
ес

 = ∑К
есі

 / ∑П
і  
,  (1)

де К
есі

 — коефіцієнт екологічної стабільності і-го 
виду; П

і
 — площа і-го виду, тис. га.

За даними засобів масової інформації, в 
Україні налічується близько 1,1 млн. га земель, які 
відносять до деградованих та малопродуктивних. 
їх необхідно віднести до числа техногенно забруд-
нених і надати статус «консервовані». Спостеріга-
ється також незадовільна тенденція щодо заходів 
рекультивації таких земель.

З іншого боку, негативного впливу надає еро-
зія, яка знищує щорічно близько 500 млн. тонн 
ґрунту, а це призводить до значних втрат урожаю.

Негативного впливу на землекористування 
надали процеси приватизації і роздержавлення 
земель у нашій державі. Але це свого часу не озна-
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док, оздоровчих споруд і т. д. Нормативну оцінку 
землі проводять юридичні особи, вони і є роз-
робниками всієї техдокументації. За її результа-
тами складається технічна документація (витяг 
з техдокументації) певного населеного пункту, із 
затвердженням її у відповідних селищних та місь-
ких радах.

Експертна оцінка землі відбувається при ви-
значенні вартості оцінки об’єкта і використову-
ється для здійснення цивільних угод щодо права 
на них. Експертну оцінку проводять відповідні 
суб’єкти оціночної діяльності, дотримуючись ЗУ 
«Про оцінку майна», а також нормативно-право-
вих актів. Дані експертної оцінки оформлюються 
у вигляді звіту.

Важливе значення у методиці забезпечення 
раціонального землекористування має бонітуван-
ня ґрунтів, яке є складовою частиною земельно-
го кадастру і являє собою порівнювальну оцінку 
ґрунтової родючості, що відображається через 
показники (шкали) придатності ґрунтів для ви-
рощування сільськогосподарських культур не-
залежно від будь-яких вартісних категорій. На 
сучасному етапі розвитку ґрунтознавства боніту-
вання є проблемою, над якою працюють не тільки 
окремі вчені, а й цілий ряд науково-дослідних за-
кладів і лабораторій. Проте і досі між вченими, як 
свідчать літературні джерела, немає єдиної думки 
щодо основ для побудови оцінних шкал.

Критеріями бонітування визначено природні 
властивості ґрунтів, які мають сталий характер та 
суттєво впливають на врожайність сільськогоспо-
дарських культур, що вирощуються в конкретних 
природно-кліматичних умовах, а також на роз-
мір урожаїв при відповідних рівнях інтенсивності 
землеробства. У зв’язку з цим бонітування ґрунтів 
можна розглядати як певну спеціалізовану кла-
сифікацію (групування) ґрунтів за рівнем їх при-
датності до вирощування сільськогосподарських 
культур.

Шкали окремих районів переведено у єдину 
систему шляхом використання спеціальних еко-
логічних коефіцієнтів, які балансують фаціаль-
ні гідротермічні умови території. Застосування 
таких коефіцієнтів, розрахованих для кожного 

природно-сільськогосподарського району (як 
співвідношення продуктивності територіальних 
еталонів районного і загальнодержавного), до-
зволило скласти шкали бонітетів фунтів кожного 
району з єдиною ціною балу [5].

У методиці оцінки земель використовується 
три основні показники:

1) продуктивність земель, яка розраховується 
за вартістю, з 1 га;

2) окупність витрат — вартість ВП в натураль-
ному виразі (у центнерах) в розрахунку на одини-
цю витрат;

3) диференційний доход — частина чистого 
доходу, який виник в результаті збільшення про-
дуктивності праці. Розрахунок ЕОЗ дає можли-
вість суттєво і доцільно надати характеристику 
цим трьом показникам [6].

Висновки. Серед основних причин, що зумов-
люють погіршення якісного стану земель і зни-
ження родючості ґрунтів, доцільно виокремити 
такі: надмірне сільськогосподарське освоєння те-
риторії, висока розораність сільськогосподарських 
угідь; незначне внесення в ґрунт органічних, мі-
неральних та бактеріальних добрив, диспропорція 
поживних речовин у ньому, що склала в результа-
ті значно більшого їх виносу із орного шару вро-
жаєм сільськогосподарських культур порівняно 
з обсягами їх надходження в ґрунт; деградація та 
виснаження ґрунтового покриву, інтенсивна вод-
на та вітрова ерозія; надмірна кислотність і засо-
леність ґрунтів, погіршення їх фізико-хімічних 
властивостей; зменшення гумусомісткості ґрунто-
вого покриву, погіршення якісного складу земель 
і зменшення їх продуктивності; радіоактивне та 
промислове забруднення земельного фонду.
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УДК 338.2 Л. І. Антошкіна, 
Ю. Ю. Юрченко

ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню ролі сталого розвитку туризму і визначенню його впливу 
на сталий розвиток суспільства в контексті економічних, соціальних і екологічних аспектів. Надано харак-
теристику «політичних наслідків» сталого розвитку туризму, які розглядаються як поштовх для мобілізації 
всіх зацікавлених сторін для спільної роботи з метою перетворення туризму в каталізатор позитивних змін. 
Побудовано матрицю співставленості цілей сталого розвитку суспільства і сталого розвитку туризму, яка 
візуалізує роль останнього.

Ключові слова: сталий розвиток, туризм, навколишнє середовище, стратегія сталого розвитку, векто-
ри руху, політичні наслідки.

Summary. The article is sanctified to illumination of role of steady development of tourism and determination of 
his influence on steady development of society in the context of economic, social and ecological aspects. Description 
of «political consequences» of steady development of tourism, that is examined as a push for mobilization of all parties 
concerned for joint work with the aim of transformation of tourism in the catalyst of positive changes is given. The ma-
trix of comparableness aims of steady development of society and steady development of tourism is built, that visualizes 
a role last.

Key words: steady development, tourism, environment, strategy of steady development, vectors of motion, political 
consequences.
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Постановка проблеми. 70-та Генеральна 
Асамблея Організації Об’єднаних Націй визна-
чила вже минулий 2017 рік Міжнародним роком 
сталого туризму. це стало унікальною можли-
вістю підвищити обізнаність про внесок сталого 
туризму у розвиток серед осіб, що приймають рі-
шення в державному і приватному секторах, і гро-
мадськості, а також мобілізувати всі зацікавлені 
сторони для спільної роботи задля перетворення 
туризму в каталізатор позитивних змін [1]. Під-
твердженням цього є наведені в табл. 1 темпи роз-
витку міжнародного туризму в 2017 році.

Як бачимо, в цілому кількість туристських 
прибуттів порівняно з 2016 роком зросла на 7 % 
і склала 1322 млн. За прогнозами фахівців, у 2018 
році прогнозується зростання на рівні 4–5 % [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня сталого розвитку туризму є предметом наукових 
досліджень багатьох науковців: зокрема В. А. Мі-
наєва з моделювання процесів розвитку сталого ту-
ризму; Г. П. Скляра з питань статистичних показ-
ників розвитку туризму в Україні; А. І. Сесьолкіна, 
який позиціонує сталий розвиток туризму як пріо-
ритетний напрямок діяльності ВТО; І. Я. Антонен-
ко з проблем державного регулювання просування 
туристичного продукту;  О. Макара з дослідження 
ринку туристичних послуг в Україні; ринки турис-
тичних послуг, стан та тенденції розвитку розгля-
даються у монографії В. Г. Герасименка [3–8]. Про-
те недостатньо висвітлено вплив сталого розвитку 
туризму на сталий суспільний розвиток. 

Тому метою статті є визначення ролі туризму 
у площині сталого розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Уперше термін «сталий розвиток» пролунав у 
звіті Всесвітньої Комісії ООН з навколишнього 
середовища у 1987 році за темою «Наше спільне 
майбутнє». Основним посилом звіту була необ-
хідність зміни способу життєдіяльності людини 
з метою запобігання погіршення навколишнього 
середовища. Сам термін незмінно використову-
ється у форматі обговорень моделей майбутнього 
суспільства, тому має багато визначень, але всі 

Таблиця 1
Темпи розвитку міжнародного туризму у 2017 році

Регіон

Кількість 
туристських 

прибуттів 
(млн.)

У %% до 
2016 року

Усього 1322 107

у т. ч. Європа 671 108

Азиатсько-
Тихоокеанський 324 106

Північна та Південна 
Америка 207 103

Африка 62 108

Близький Схід 58 105

вони в кінцевому підсумку відображають основну 
філософію трактування сталого розвитку. «Ста-
лий розвиток визначається як розвиток, який від-
повідає потребам сьогодення, не ставлячи під за-
грозу здатність майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби». При цьому сталий розвиток 
вимагає узгоджених зусиль зі створення всеосяж-
ного, стійкого і сталого майбутнього для людей 
і планети. Але для досягнення сталого розвитку 
вкрай важливо узгодити три основних елемен-
ти: економічне зростання, соціальну інтеграцію і 
охорону навколишнього середовища. ці елемен-
ти взаємопов’язані, і всі вони мають вирішальне 
значення для добробуту окремих людей і това-
риств [9].

Основні цілі сталого розвитку було чітко ви-
значено у Резолюції ООН від 25.09.2015 року «Пе-
ретворення нашого світу: Порядок денний щодо 
сталого розвитку на період до 2030 року». Резо-
люція містить 17 цілей, які спрямовані на якісне 
покращення життя людини з огляду на існуючі 
економічні, екологічні і соціальні аспекти. При-
мітно, що Резолюція конкретизує показники, які 
планується досягти протягом 15 років і акцентує 
увагу на вирішенні певних завдань для реалізації 
поставлених цілей. Резолюція — це «план дій 
для людей, планети і процвітання…. Сімнадцять 
цілей в галузі сталого розвитку та 169 задач… свід-
чать про масштабність і амбітність цього нового 
загального порядку денного» [10]. Ключові посту-
лати сталого розвитку пов’язані:

— з розвитком людини: «покласти край злид-
ням і голоду у всіх їх формах і проявах і забезпечи-
ти, щоб всі люди могли реалізувати свій потенціал 
в умовах гідності та рівності і в здоровому довкіллі»;

— з розвитком планети: «вберегти планету 
від деградації, у тому числі за допомогою впрова-
дження раціональних моделей споживання і ви-
робництва, раціонального використання її при-
родних ресурсів і вжиття невідкладних заходів у 
зв’язку зі зміною клімату, з тим щоб планета могла 
забезпечувати задоволення потреб нинішнього і 
майбутніх поколінь»;

— з процвітанням: «забезпечити, щоб всі 
люди могли жити в умовах процвітання і благопо-
луччя і щоб економічний, соціальний і технічний 
прогрес тривав у гармонії з природою»;

— з миром: «сприяти побудові миролюбного, 
справедливого і вільного від соціальних бар’єрів 
суспільства, в якому немає місця страху і насиль-
ству»;

— із партнерством: «мобілізувати кошти, 
необхідні для виконання цього Порядку денно-
го в рамках оновленого Глобального партнерства 
в інтересах сталого розвитку, заснованого на дусі 
зміцнілої глобальної солідарності, орієнтованої в 
першу чергу на задоволення потреб найбідніших 
і найуразливіших груп населення, що передбачає 
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участь всіх країн, всіх зацікавлених сторін і всіх 
людей» [10].

Зважаючи на величезну значущість ново-
го загальносвітового Порядку денного, доцільно 
привести задекларовані цілі сталого розвитку су-
спільства.

1. Повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах.
2. Ліквідація голоду, забезпечення продоволь-

чої безпеки, поліпшення харчування та сприяння 
сталому розвитку сільського господарства.

3. Забезпечення здорового способу життя та 
сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці.

4. Забезпечення всеосяжної і справедливої 
якісної освіти і заохочення можливості навчання 
протягом усього життя для всіх.

5. Забезпечення гендерної рівності.
6. Забезпечення наявності і раціонального 

використання водних ресурсів і санітарії для всіх.
7. Забезпечення загального доступу до недо-

рогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії 
для всіх.

8. Сприяння поступовому, всеосяжному і 
стійкому економічному зростанню, повної і про-
дуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх.

9. Створення стійкої інфраструктури, спри-
яння всеосяжній і стійкій індустріалізації та інно-
ваціям.

10. Скорочення нерівності усередині країн і 
між ними.

11. Забезпечення відкритості, безпеки, жит-
тєстійкості і екологічної стійкості міст і населених 
пунктів.

12. Забезпечення переходу до раціональних 
моделей споживання і виробництва.

13. Ухвалення термінових заходів з боротьби 
зі зміною клімату та його наслідками.

14. Збереження та раціональне використання 
океанів, морів і морських ресурсів в інтересах ста-
лого розвитку.

15. Захист і відновлення екосистем суші і 
сприяння їх раціональному використанню, раці-
ональне лісокористування, боротьба з опустелю-
ванням, припинення і повернення назад процесу 
деградації земель і припинення процесу втрати 
біорізноманіття.

16. Сприяння побудові миролюбного і від-
критого суспільства в інтересах сталого розвит-
ку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і 
створення ефективних, підзвітних і заснованих на 
широкій участі установ на всіх рівнях.

17. Зміцнення засобів здійснення й активі-
зація роботи в рамках Глобального партнерства в 
інтересах сталого розвитку [10].

Україна приєдналася до ідеї сталого розвит-
ку у 1992 році, коли було підписано «Декларацію 
з навколишнього середовища і розвитку та По-
рядок денний на ХХІ століття» на Конференції в 
Ріо-де-Жанейро. У різні роки в багатьох офіцій-

них документах йшлося про «сталий розвиток». 
Зокрема в Проекті Закону «Про Концепцію ста-
лого розвитку України» (від 30.04.1999 р.) [11]. 
Україна заявила про свій намір переходу до стало-
го розвитку, «в умовах якого забезпечується зба-
лансоване розв’язання соціально-економічних 
завдань, проблем збереження довкілля та при-
родоресурсного потенціалу з метою задоволення 
життєвих потреб нинішнього і майбутніх поко-
лінь», надавши йому таке визначення: «сталий 
розвиток — це процес гармонізації продуктивних 
сил, забезпечення задоволення необхідних потреб 
усіх членів суспільства за умови збереження й по-
етапного відтворення цілісності навколишнього 
природного середовища, створення можливостей 
для рівноваги між його потенціалом і вимогами 
суспільства». При цьому наголошується, що «ста-
лий розвиток забезпечує виживання і відтворення 
генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої 
людини в суспільстві, гарантування її прав і сво-
бод, збереження довкілля, створення умов для 
відновлення біосфери та її локальних екосистем, 
орієнтацію на зниження рівня антропогенного 
впливу на довкілля й гармонізацію розвитку» [11]. 
Після цього було прийнято ще низку проектів: 
Проект Закону про Концепцію сталого розвитку 
України (№ 3234 від 25.04.2001 р.) [12]; Проект За-
кону про Концепцію переходу України до сталого 
розвитку (№ 3234-1 від 19.12.2001 р.) [13]; Проект 
Постанови про Концепцію переходу України до 
сталого розвитку (№ 5749 від 02.07.2004 р.) [14] і 
т. д. Останніми роками своє державне значення 
«сталий розвиток» набув у «Стратегії сталого роз-
витку «Україна-2020», метою якої є «впроваджен-
ня в Україні європейських стандартів життя та ви-
хід України на провідні позиції в світі» [15].

Реалізація стратегії передбачає чотири векто-
ри руху:

— вектор розвитку. В умовах вимушеної по-
літичної та економічної нестабільності вектор 
розвитку передбачає проведення структурних ре-
форм, впровадження передових інновацій, підви-
щення макроекономічних показників і стандартів 
життя;

— вектор безпеки. Сталий розвиток неможли-
вий без гарантії безпеки бізнесу, захищеності при-
ватної власності, інвестицій. Важливими складо-
вими вектору безпеки є безпека життя, здоров’я, 
стану довкілля, харчових продуктів тощо;

— вектор відповідальності — це гарантований 
для всіх громадян доступ до послуг в державному 
та приватному секторах, за що несуть відповідаль-
ність органи влади різних рівнів;

— вектор гордості, якій набуває особливої ролі 
в сучасному українському суспільстві. це гордість 
за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт; 
це забезпечення взаємної поваги та толерантності 
в суспільстві. Україна повинна зайняти гідне міс-
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це серед провідних держав світу, створити належні 
умови життя і праці для виховання власних талан-
тів, а також залучення найкращих світових спеціа-
лістів різних галузей. Слід зазначити, що дорожня 
карта та першочергові пріоритети реалізації Стра-
тегії сталого розвитку стосовно руху уперед за век-
тором гордості передбачає:

1) Програму популяризації України у світі та 
просування інтересів України у світовому інфор-
маційному просторі;

2) Програму створення бренду «Україна»;
3) Програму розвитку туризму.
Головна мета — формування довіри до Укра-

їни, спрямування її позиціювання у світі на ко-
ристь політичним та економічним інтересам 
нашої держави, формування і просування бренд-
меседжів про Україну:

Україна — країна свободи і гідності;
Україна — країна, що реформується, незва-

жаючи на виклики;
Україна — хаб для інвестицій;
Україна — країна високих технологій та інно-

вацій;
Україна — країна, приваблива для туризму;
Україна — країна із визначними культурними 

та історичними традиціями [15].

Слід відмітити, що туризм також отримав 
статус сталого розвитку у зв’язку з прийняттям 
Резолюції щодо навколишнього середовища на 
конференції ООН в Ріо-де-Жанейро. Охорона 
навколишнього середовища — це перш за все 
охорона природних, культурних, історичних, 
рекреаційних ресурсів, що складають основу ту-
ристичного продукту. І тут також треба виходити 
із тлумачення терміну «сталий розвиток», коли 
задоволення поточних потреб не створює ризику 
для наступних поколінь, якщо їх потреби не мо-
жуть бути задоволені через втрату повноцінного 
туристичного потенціалу окремих регіонів і сус-
пільства в цілому. Основні пріоритетні цілі ста-
лого розвитку туризму, які, за версією ЮНВТО, 
отримали характеристики політичних наслідків, 
надано у табл. 2 [16].

Монографічні дослідження довели, що ту-
ризм прямо або опосередковано сприяє досяг-
ненню сталого розвитку економіки в цілому. На 
підставі аналізу економічних процесів і явищ, 
співставлення задач і результатів діяльності, ха-
рактеристик економічних, соціальних і еколо-
гічних наслідків сталого розвитку туризму нами 
побудовано матрицю, яка дає можливість візуа-
лізувати роль туризму, що підтверджує і обгово-

Таблиця 2
Політичні наслідки сталого розвитку туризму

№ 
цілі Характеристика політичних наслідків

1 Економічна 
життєздатність

Забезпечення життєздатності і конкурентоспроможності туристичних напрямків і 
підприємств, з тим щоб вони могли продовжувати процвітати і приносити користь в 
довгостроковій перспективі

2 Місцеве 
процвітання

Максимальне збільшення внеску туризму в економічне процвітання дестинацій

3 Якість зайнятості Зростання кількості і якості створюваних робочих місць, підтримуваних туризмом, 
включаючи рівень оплати, умови обслуговування і доступність для всіх без 
дискримінації за ознакою статі, раси, інвалідності або у інший спосіб

4 Соціальна 
справедливість

Прагнення до справедливого розподілу економічних і соціальних вигод від туризму 
в усьому співтоваристві реципієнта, включаючи поліпшення можливостей, доходів і 
послуг, доступних бідним

5 Залучення туристів Забезпечення безпечного, комфортного туризму, доступного для всіх без дискримінації 
за ознакою статі, раси, інвалідності або іншим чином

6 Локальне 
управління

Взаємодія і розширення можливості місцевих громад при плануванні й прийнятті 
рішень щодо управління і майбутнього розвитку туризму в їхньому районі, консультації 
з іншими зацікавленими сторонами

7 Добробут спільноти Підтримка і зміцнення якості життя в місцевих громадах, включаючи соціальні 
структури і доступ до ресурсів, системи життєзабезпечення, уникаючи будь-якої 
соціальної чи екологічної деградації або експлуатації

8 Культурне багатство Поважання і зміцнення історичної спадщини, справжньої культури, традицій і 
самобутності громад, що приймають туристів

9 Фізична цілісність Підтримка та поліпшення якості ландшафтів, як міських, так і сільських, і уникнення 
погіршення стану навколишнього середовища

10 Біологічне 
різноманіття

Підтримання збереження природних територій, дикої природи і мінімізація їх збитків

11 Ефективність 
ресурсів

Зведення до мінімуму використання дефіцитних і невідновлюваних ресурсів при 
розробці та експлуатації туристичних об’єктів і послуг

12 Екологічна чистота Зведення до мінімуму забруднення повітря, води і землі і відходів туристичними 
підприємствами та відвідувачами
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рення в рамках заходів ЮНВТО в 2017 році «до-
рожньої карти» для просування вкладу туризму в 
Порядок денний сталого розвитку до 2030 року, а 
також доповідь представника ООН на засіданні 
Всесвітньої туристичної організації «Туризм і цілі 
сталого розвитку до 2030 року» [17]. Саме 2017 рік 
у межах цієї програми був спрямований на під-
тримку змін поведінки споживачів з метою стало-
го розвитку туризму, спроможного зробити суттє-
вий внесок у процес сталого розвитку суспільства 
в цілому. Матрицю візуалізації впливу туризму на 
сталий розвиток суспільства надано у табл. 3. (За-
уважимо, що нами наведено лише найбільш ваго-
мі за наслідками фактори впливу).

Економічна життєздатність туризму — це 
10 % світового ВВП, 7 % від загальносвітового 
експорту та 30 % світового експорту послуг [1]. І 
це, безумовно, впливає на такі глобальні виклики, 
як ліквідація бідності, голоду, забезпечення про-
довольчої безпеки, структурні зміни у виробни-
цтві та раціональне харчування.

Соціальна справедливість як наслідок стало-
го розвитку туризму має на увазі і гендерну рів-
ність. Так, у секторі туризму вдвічі більше жінок-
роботодавців. Соціальна справедливість — це і 
скорочення нерівності між країнами, наприклад, 
57 % міжнародних туристів у 2030 році, будуть 
прибувати у країни з економікою, що розвива-
ється [1].

Культура та культурне багатство як наслідок 
сталого розвитку туризму поновлює традиційну 
діяльність, надає можливості для міжкультурних 
зустрічей, здатних будувати мир.

Нема сенсу зупинятися на взаємозв’язку всіх 
цілей як туризму, так і сталого розвитку, ілюстра-
тивно це зображено у наведеній матриці. Але й ті 
окремі приклади є обґрунтуванням досить ваго-
мого внеску туризму у забезпечення сталого роз-
витку суспільства.

Висновки.
— сталий розвиток туризму — це перш за все 

охорона природних, культурних, історичних, ре-

Таблиця 3
Матриця візуалізації впливу туризму на сталий розвиток
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Ліквідація бідності * *

Ліквідація голоду * *

Гарне здоров’я і благополуччя * *

 Якісна освіта *

Гендерна рівність *

Чиста вода і санітарія * * *

Недорога і чиста енергія * *

Гідна робота і економічне 
зростання * *

Індустріалізація, інновації, 
інфраструктура * *

 Скорочення нерівності *

 Стійкі міста і населені пункти * * * * *

Раціональне споживання і 
виробництво * * *

Боротьба зі зміною клімату *

Збереження морських 
екосистем * * *

Збереження екосистем суші * * * *

Мир, правосуддя і ефективні 
інститути * * * *

Партнерство в інтересах 
сталого розвитку *
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креаційних ресурсів, що складають основу турис-
тичного продукту;

— вплив сталого розвитку туризму на сталий 
розвиток суспільства здійснюється через еконо-
мічні, соціальні та екологічні чинники;

— співставлення цілей сталого розвитку су-
спільства та сталого розвитку туризму візуалізує 
роль останнього в економіці;

— але реальна практика потребує створення 
механізму впливу сталого розвитку туризму на 
сталий розвиток суспільства;

— саме методологічні основи створення ін-
струментарію впливу і є предметом подальших 
досліджень авторів.

Література.

1. ЮНВТО. 2017 рік — Міжнародний рік ста-
лого туризму в інтересах розвитку [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.tourism4-
development2017.org/about.

2. UNWTO. (2017). International Tourism Re-
sults: the highest in seven years [Електронний ре-
сурс]. — Retrieved from http://media.unwto.org/
press-release/2018-01-15/2017internationaltourism-
re-sultshighest-seven-years.

3. Минаев В. А. Моделирование процессов 
развития устойчивого туризма [Електронний ре-
сурс] / В. А. Минаев // Сервис в России и за рубе-
жом. — 2014. — № 9 (56). — С. 140–149. — Режим 
доступа : http://service-rusjournal.ru.

4. Скляр Г. П. Статистичні показники розвит-
ку сфери туризму в Україні: напрями удосконален-
ня та гармонізація з міжнародними стандартами / 
Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш, Л. І. Виш невецька // 
Економічний вісник Донбасу. — 2017. — 
№ 2 (48). — С. 157–162.

5. Сесёлкин А. И. Устойчивое развитие туриз-
ма как приоритетное направление деятельности 
ЮНВТО: постановка проблемы исследования / 
А. И. Сесёлкин // Вестник РМАТ. — 2014. — 
№ 1 (10). — С. 9–14.

6. Антоненко І. Я. Державне регулювання про-
сування туристичного продукту: міжнародний та 
вітчизняний досвід / І. Я. Антоненко // Інвестиції: 
практика та досвід. — 2013. — № 21. — С. 17–22.

7. Макара О. Механізм державного регу-
лювання ринку туристичних послуг в Україні / 
О. Макара, Д. Гарасюк // Торгівля, комерція, під-
приємництво. — 2014. — № 17. — С. 178–183.

8. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції 
розвитку : монографія / [В. Г. Герасименко та ін.] ; 
за заг. ред. В. Г. Герасименка. — Одеса : Астро-
принт, 2013. — 304 с.

9. ООН. цілі в галузі сталого розвитку [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
un.org/sustainabledevelopment/development-agenda.

10. Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года : Резолюция ООН (A/70/L.1) [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/
PDF/N1529192.pdf?OpenElement

11. Про Концепцію сталого розвитку України : 
проект Закону України від 30.04.1999 р. [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=3234.

12. Проект Закону про Концепцію сталого роз-
витку України (№ 3234 від 25.04.2001 р.) [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=3234.

13. Проект Закону про Концепцію пере-
ходу України до сталого розвитку (№ 3234-1 
від 19.12.2001 р.) [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=11647.

14. Проект Постанови про Концепцію пе-
реходу України до сталого розвитку (№ 5749 від 
02.07.2004 р.) [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4
_2?id=&pf3516=5749&skl=5.

15. Про Стратегію сталого розвитку «Укра-
їна-2020» : Указ Президента України № 5/2015 
від 12 січня 2015 року [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/5/2015.

16. UNEP/UNWTO (2005). Making Tourism 
More Sustainable. Retrieved from http://www.
unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-
tourismpolicyen.pdf.

17. ЮНВТО. Прес-реліз «Дорожня карта до 
2030 року: спадщина Міжнародного року стійкого 
туризму з метою розвитку 2017 року» [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www2.
unwto.org/press-release/2017-12-19/roadmap-
towards-2030-legacy-international-year-sustainable-
tourism-developm.

References

1. UNWTO (2017). Mizhnarodnyi rik staloho 
turyzmu v interesakh rozvytku [2017 International Year 
of Sustainable Tourism for Development]. — Retrieved 
from http://www.tourism4development2017.org/about.

2. UNWTO (2017). International Tourism Re-
sults: the highest in seven years. Retrieved from http://
media.unwto org/press-release/2018-01-15/2017-in-
ternational-tourism-results-highest-seven-years.

3. Mynaev, V. (2014). Modelyrovanye protsessov 
razvytyia ustoichyvoho turyzma rozvytku [Modeling the 
development of sustainable tourism]. Servys v Rossyy y 
za rubezhom, 9 (56), 140–149 (in Rus). Retrieved from 
http://service-rusjournal.ru.

4. Skliar, H., Drobysh, L. & Vyshnevetska, I. 
(2017). Statystychni pokaznyky rozvytku sfery turyzmu 
v Ukraini: napriamy udoskonalennia ta harmonizat-
siia z mizhnarodnymy standartamy [Statistical indica-
tors of tourism development in Ukraine: directions of 



Економіка та управління національним господарством

41

improvement and harmonization with international 
standards] Ekonomichnyi visnyk Donbasu,2 (48), 157–
162 (in Ukr.).

5. Sesёlkyn, A. (2014). Ustoichyvoe razvytye tu-
ryzma kak pryorytetnoe napravlenye deiatelnosty YuN-
VTO: postanovka problemы yssledovanyia [Sustainable 
Tourism Development as a Priority for UNWTO: Set-
ting the Research Issue]. Vestnyk RMAT, 1 (10), 9–14 
(in Rus).

6. Antonenko, I. (2013). Derzhavne rehuliuvannia 
prosuvannia turystychnoho produktu: mizhnarodnyi ta 
vitchyznianyi dosvid [State regulation of tourism prod-
uct promotion: international and national experience]. 
Investytsii: praktyka ta dosvid, 21, 17–22 (in Ukr.).

7. Makara, O. & Harasiuk, D. (2014). Mekhanizm 
derzhavnoho rehuliuvannia rynku turystychnykh posluh v 
Ukraini [The mechanism of state regulation of the tour-
ist services market in Ukraine]. Torhivlia, komertsiia, 
pidpryiemnytstvo, 17, 178–183 (in Ukr.).

8. Herasymenko, V. et al (2013). Rynky turystych-
nykh posluh: stan i tendentsii rozvytku [Markets of 
tourist services: the state and trends of development]. 
Odesa, Astroprynt Publ. (in Ukr.).

9. UN (2016). Tsili v haluzi staloho rozvytku. 
[Sustainable development]. Retrieved from http://
www.un.org/sustainabledevelopment/development-
agenda.

10. United Nations (2015). Preobrazovanye 
nasheho myra: Povestka dnia v oblasty ustoichyvoho 
razvytyia na peryod do 2030 hoda. Rezoliutsyia OON 
(A/70/L.1) [Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development]. Retrieved from https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement.

11. Verkhovna Rada of Ukraine. (1999). Proekt 
Zakonu Ukrainy Pro Kontseptsiiu staloho rozvy-

tku Ukrainy [Draft Law of Ukraine About the Con-
cept of Sustainable Development of Ukraine]. Re-
trieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_2?skl=4&pf3516=3234.

12. Verkhovna Rada of Ukraine. (2001). Proekt 
Zakonu pro Kontseptsiiu staloho rozvytku Ukrainy 
[Draft Law of Ukraine № 3234 25.04.2001 About the 
Concept of Sustainable Development of Ukraine]. 
Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_2?skl=4&pf3516=3234.

13. Verkhovna Rada of Ukraine. (2001). Proekt 
Zakonu pro Kontseptsiiu perekhodu Ukrainy do staloho 
rozvytku [Draft Law of Ukraine № 3234-1 (2001, De-
cember 19)]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11647.

14. Verkhovna Rada of Ukraine. (2001). Proekt 
Postanovy pro Kontseptsiiu perekhodu Ukrainy do stalo-
ho rozvytku [Draft Resolution № 5749 (2004, july 2). 
Concept of Ukraine’s Transition to Sustainable De-
velopment]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5749&skl=5.

15. Verkhovna Rada of Ukraine. (2015). Sustain-
able Development Strategy «Ukraine 2020». Retrieved 
from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

16. UNEP / UNWTO (2005). Making Tourism 
More Sustainable  Retrieved from http://www.unep.
fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpoli-
cyen.pdf.

17. UNWTO (2017). Pres-reliz «Dorozhnia karta 
do 2030 roku: spadshchyna Mizhnarodnoho roku stii-
koho turyzmu z metoiu rozvytku 2017 roku» [Road map 
to 2030: legacy of the International Year of Sustainable 
Tourism for the development of 2017]. Retrieved from 
http://www2.unwto.org/press-release/2017-12-19/
roadmap-towards-2030-legacy-international-year-
sustainable-tourism-developm.



42

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

УДК 339.137.2:338.242 Г. І. Фролова, 
С. Р. Карпенко, 

Т. В. Чепур

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАїНИ  
ЯК ФАКТОР ВИХОДУ З КРИЗИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню базових чинників міжнародної конкурентоспроможності, 
аналізу конкурентних позицій вітчизняної економіки та визначенню пріоритетних напрямів соціально-еко-
номічного розвитку України шляхом підвищення її глобальної конкурентоспроможності.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, конкурентні переваги, індекс глобальної конку-
рентоспроможності, підвищення рівня конкурентоспроможності.

Summary. The article is devoted to research of base factors of international competitiveness, analysis of competi-
tion positions of domestic economy and determination of priority directions of socio-economic development of Ukraine 
by the increase of its global competitiveness,.

Key words: international competitiveness, competitive edges, index of global competitiveness, increase of level of 
competitiveness.

рентоспроможності стали предметом дослідження 
відомих зарубіжних вчених, таких як М. Портер, 
М. Познер, П. Кругман, Дж. Сакс, Й. Шумпетер 
та ін. їм присвячені праці багатьох вітчизняних на-
уковців — А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Же-
люк, Т. М. Попович. Л. М. Бабич, Л. С. Любохи-
нець та ін. Зважаючи на швидкоплинність змін, 
що відбуваються на світових ринках та у вітчизня-
ній економіці, проблема залишається актуальною 
і відкритою для подальших досліджень.

Метою статті є дослідження методу оцін-
ки рівня конкурентоспроможності національної 
економіки, аналізу її конкурентних позицій та ви-
значення пріоритетних напрямів соціально-еко-
номічного розвитку України

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна обрала євроінтеграційний вектор роз-
витку та курс на радикальні економічні рефор-
ми задля економічного зростання й покращення 
рівня добробуту. цей факт визначає намір країни 
інтегруватися у глобальну економіку, підвищити 
рівень конкурентоспроможності. Виникає необ-
хідність у розробці конкурентних переваг для ви-
живання і стійкого розвитку держави у динаміч-
ному жорсткому конкурентному середовищі.

Але сучасний рівень національної конку-
рентоспроможності не відповідає вимогам, що 
ставляться на світовому та внутрішньому ринках. 
Наявні трудові і природні ресурси, науково-тех-

Постановка проблеми. Конкурентоспромож-
ність національної економіки в умовах глобалі-
зації набуває все більшого значення для розвит-
ку країни. В умовах динамічного навколишнього 
середовища та постійного збільшення конкурент-
них переваг сталий розвиток економіки можли-
вий не тільки за наявності визначених сприят-
ливих умов, а і внаслідок наполегливої боротьби 
держави за своє економічне зростання.

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки як одна з базових економічних категорій 
є предметом численних дискусій. Узагальнюючи 
існуючі підходи стосовно визначення конкурен-
тоспроможності національної економіки, можна 
стверджувати, що це економічна категорія, яка 
характеризує стан суспільних відносин у державі 
щодо забезпечення умов стабільного підвищення 
ефективності національного виробництва, адап-
тованого до змін світової кон’юнктури і внутріш-
нього попиту на основі розкриття національних 
конкурентних переваг та досягнення кращих, ніж 
у конкурентів, соціально-економічних парамет-
рів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
обхідність підвищення рівня міжнародної кон-
курентоспроможності національної економіки, 
формування стійких, передусім інноваційних, 
конкурентних переваг актуалізує аналіз чинників 
їх забезпечення. Проблеми міжнародної конку-
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нічний потенціал мали б сприяти цим вимогам, 
але цього не відбувається. Тому вирішення про-
блеми підвищення конкурентоспроможності — це 
виклик для нашої держави. Правильно визначен-
ні стратегічні напрями її соціально-економічного 
розвитку нададуть можливість відповісти на цей 
виклик. Підвищення конкурентоспроможнос-
ті економіки України вимагає створення таких 
умов, за яких стане можливим балансування ма-
кроекономічної політики. У першу чергу мова йде 
про такі показники, як інфляція, дефіцит бюдже-
ту, курс національної валюти, безробіття, диспро-
порції у зовнішньому секторі.

Необхідно створити умови, за яких інвестиції 
будуть спрямовуватися не тільки в реальний сек-
тор економіки, а й у розвиток соціальної складо-
вої. Тому держава має докладати зусиль до більш 
ефективного економічного регулювання, оптимі-
зації державного управління економікою.

У світовій економічній літературі, в якій до-
сліджуються проблеми економічного зростання 
та фактори його динаміки, визначається система 
чинників, які впливають на рівень конкуренто-
спроможності. Так, серед чинників виокремлю-
ють ефективність уряду, ефективність бізнесу, 
економічні показники та стан інфраструктури. За 
допомогою цих чинників можна оцінити конку-
рентоспроможність країни [1]. Отже, національ-
ну конкурентоспроможність можна визначити як 
здатність країни до створення умов, у яких під-
приємства можуть генерувати стійке зростання 
економіки, забезпечувати довгострокову прибут-
ковість та створення робочих місць. У сучасній 
науковій літературі існують різні методи оцінки 
конкурентоспроможності національної економі-
ки, в основі яких лежать якісні та кількісні методи 
аналізу. Використання останніх засновано на за-
стосуванні математичних та статистичних методів 
аналізу, які в подальшому доповнюються якісни-
ми характеристиками факторів що впливають на 
зростання конкурентних переваг та зміцнення 
конкурентоспроможності [2].

Оцінка рівня конкурентоспроможності роз-
раховується за методиками, розробленими Між-
народним інститутом розвитку менеджменту 
(IMD) (Лозанна, Швейцарія), Всесвітнім еконо-

мічним форумом (WEF) у Давосі (Швейцарія) та 
Інститутом стратегій і конкурентоспроможності 
при Гарвардському Університеті (США). Най-
більш вживаною є методика, розроблена Світо-
вим економічним форумом (WЕF), як узагаль-
нена оцінка конкурентоспроможності країн на 
світовому рівні.

За нею визначають: 1) індекс глобальної кон-
курентоспроможності (Global Competitiveness 
Index, GCI), інша назва якого — індекс зростання 
конкурентоспроможності, або індекс інноваційної 
сприятливості країни; 2) індекс конкурентоспро-
можності бізнесу (Business Competitiveness Index, 
ВСІ), основна мета якого — визначити рівень 
продуктивності й ефективності галузей та підпри-
ємств. Звіти WЕF можна знайти у відкритому до-
ступі в інтернеті та спеціалізованому виданні «The 
Global Competitiveness Report. World Economic 
Forum» [3].

Для цього моніторять бізнес-клімат краї-
ни, рівень економічної свободи, рівень розвитку 
людського потенціалу, рівень корумпованості су-
спільства та ін.

Світовий економічний форум визначає кон-
курентоспроможність як набір інститутів, по-
літики і чинників, які визначають рівень про-
дуктивності економіки, що встановлює рівень 
добробуту, якого країна може досягнути. Ґрунту-
ючись на оригінальній ідеї Клауса Шваба (1979), у 
2005 році Світовий економічний форум опубліку-
вав глобальний індекс конкурентоспроможності, 
розроблений Ксав’є Салаі Мартін у співпраці з 
Форумом. Методологія залишається практично 
незмінною. GCI поєднувала 114 показників, які 
мають значення для підвищення продуктивності. 
ці показники згруповані у 12 складників (табл. 1), 
таких як інститути, інфраструктура, макроеконо-
мічне середовище, охорона здоров’я та початко-
ва освіта, вища освіта та навчання, ефективність 
ринку товарів, ефективність ринку праці, розви-
неність фінансового ринку, технологічна готов-
ність, розмір ринку, рівень розвитку бізнесу та 
інновації.

Вони об’єднані у три підгрупи показників від-
повідно до трьох основних етапів розвитку, такі як 

Таблиця 1
Складники індексу глобальної конкурентоспроможності

Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) 

Основні вимоги Підсилювачі продуктивності Інновації та фактори вдосконалення

1. Інститути 5. Вища освіта та навчання 11. Рівень розвитку бізнесу

2. Інфраструктура 6. Ефективність ринку товарів 12. Інновації

3. Макроекономічне середовище 7. Ефективність ринку праці 

4. Охорона здоров’я та початкова 
освіта

8. Розвиненість фінансового ринку 

9. Технологічна готовність 

10. Розмір ринку



44

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

«Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивнос-
ті» й «Інновації та фактори вдосконалення» [4].

Якщо країна за окремим показником посідає 
вище 50-го місця у рейтингу, то цей індикатор є її 
конкурентною перевагою.

Всесвітній економічний форум оприлюднив 
результати щорічного Глобального рейтингу кон-
курентоспроможності.

Україна зайняла 83 місце з-поміж 140 учас-
ників рейтингу (57 балів з можливих 100). Рані-
ше, у 2017 році, Україна посіла 89 місце серед 135 
учасників.

Проте, навряд чи можна вважати цей резуль-
тат серйозним досягненням.

Справа у тім, що Всесвітній економічний фо-
рум змінив методологію розрахунку щорічного 
Глобального рейтингу конкурентоспроможності. 
А це означає, що зміна методології рейтингування 
не дозволяє напряму співставляти позицію Украї-
ни з минулорічним рейтингом.

Нова методологія охоплює 140 країн, конку-
рентоспроможність яких оцінюється за 98 індика-

торами, які згруповані в 12 основних компонен-
тів — драйверів продуктивності, що формують 
конкурентоспроможність країни.

У результаті за новою методологією порівня-
но з попереднім роком позиції України погірши-
лись в 11 компонентах, і тільки в одному («Дина-
міка бізнесу») зафіксовано позитивну динаміку.

Найбільше балів Україна отримала за таки-
ми компонентами, як «Навички» (45-те місце), 
«Розмір ринку» (47-ме місце) «Інфраструктура» 
(57-ме місце) та «Інноваційна спроможність» 
(58-ме місце).

А за індикатором «Рівень електрифікації» 
Україні навіть вдалось зайняти перше місце. Втім, 
це перше місце Україна поділила з 66 учасниками 
рейтингу.

Компонентами, які тягнуть Україну дони-
зу, виявились «Макроекономічна стабільність» 
(131-е місце), «Фінансова система» (117-те місце) 
та «Інституції» (110-те місце) (табл. 2).

Серед індикаторів, які забезпечили Україні 
низькі бали, зокрема, такі: вплив організованої 

Таблиця 2
Україна в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності 4.0 у 2018 році [5]

Компоненти
Кількість балів 
(максимум 100)

Позиція в рейтингу
(загалом) 140 країн

Лідер

1. Інституції 46,3 110 Нова Зеландія

2. Інфраструктура 70,1 57 Сінгапур

3. Впровадження 
інформаційних та 
комунікаційних технологій

51 77 Корея

4. Здоров’я 72 94 Кілька (4)

5. Навички 68,9 46 Фінляндія

6. Ринок товарів 55,3 73 Сінгапур

7. Ринок праці 59,5 66 США

8. Фінансова система 48,7 117 США

9. Розмір ринку 62,7 47 Китай

10. Динаміка бізнесу 55,3 86 США

11. Інноваційна спроможність 39 58 Німеччина

12. Макроекономічна 
стабільність

55,9 131 Кілька (31)

злочинності на вартість ведення бізнесу, рівень 
інфляції (середній показник за 2016–2017 роки), 
динаміка боргу з урахуванням кредитного рей-
тингу країни, рівень тероризму, незалежність су-
дової системи, захист прав власності, якість доріг, 
вплив податків та субсидій на конкуренцію, гнуч-
кість встановлення заробітної плати, фінансуван-
ня малого і середнього бізнесу, надійність банків, 
частка проблемних кредитів, темп росту іннова-
ційних компаній [5].

Таким чином, попри зміну методології, кон-
курентна позиція України залишається так само 
нерівноважною: у нас все відносно добре із умін-
нями та креативністю, але погано або дуже пога-

но — з інституціями, до яких, особливо останніми 
роками, додалися макроекономічні проблеми, і 
фінансовим сектором.

Як засвідчують дані табл. 3, у рейтингу гло-
бальної конкурентоспроможності ВЕФ Україна 
протягом 2012–2018 років з перемінним успіхом 
дрейфує між 73 та 89 місцями, стабільно перебу-
ваючи серед країн, які характеризуються висо-
кою політичною і економічною нестабільністю, 
інвестиційною непривабливістю, високими ри-
зиками у господарській діяльності, пов’язаними 
передусім з неефективністю ринків та інституцій, 
незахищеністю прав власності, високим рівнем 
корупції.
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Підвищення рівня конкурентоспроможності 
національної економіки і виходу її з кризи мож-
ливе. Для цього необхідно: розвивати інститути 
захисту приватної власності та прав найманих 
працівників, регулювати ціни і тарифи на про-
дукцію підприємств, боротися з недобросовісною 
конкуренцією на ринку товарів та послуг, надати 
можливість отримання фінансових та інформа-
ційних ресурсів для бізнесу, розвивати інфра-
структуру відповідної підтримки. Виконання цих 
кроків дасть можливість підвищити рівень інсти-
туалізації конкурентного середовища.

Другим кроком є стимулювання інноваційної 
діяльності. це, у свою чергу, вимагає великих ін-
вестиційних коштів для створення і впровадження 
високих технологій, розвитку інноваційної моделі 
економіки та економіки знань. Для цього потрібні 
дії для детінізації економіки, легалізації тіньових 
капіталів, використання кредиту МВФ тільки на 
інноваційно-інвестиційний розвиток економіки 
України. Необхідно створення національної інно-
ваційної системи, що буде поєднувати фундамен-
тальну та прикладну науки, технологічну сферу, 
виробництво та управління інноваційними проце-
сами, що сприятиме становленню й розширенню 
внутрішнього ринку інновацій.

Крім того, для розвитку економіки необхід-
на реструктуризація суб’єктів господарювання, 
спроможних продукувати конкурентоспроможну 
продукцію.

Окремим питанням залишається привати-
зація державної власності, в тому числі й землі. 
З одного боку, інвестори не поспішають вклада-
ти інвестиційні кошти в Україну, а з іншого —, в 
умовах економічної і фінансової кризи є ризики 
розпродажу державної власності за безцінь. це, у 
свою чергу, не сприятиме розвитку національної 
економіки і підвищенню рівня її конкурентоспро-
можності на світових ринках. Разом з тим держава 
повинна створювати умови для організації і роз-
витку великих промислово-фінансових груп, але 
контролювати їх цінову поведінку та запобігати 
прихованій монополізації приватизованих стра-
тегічних підприємств, експортних секторів, сфе-
ри посередництва.

Висновки. Отже, аналіз показників рівня 
глобальної конкурентоспроможності України 

показав, що наша держава за більшістю макро-
економічних факторів має низький рівень кон-
курентоспроможності, залишаючись протягом 
останніх семи років на стабільно низьких позиці-
ях, а саме між 73 та 89 місцем. Найбільш суттєви-
ми макроекономічним факторами, які створюють 
таку ситуацію, є макроекономічна стабільність, 
слабка фінансова система, неефективна робота 
інституцій. Таке становище не дає можливості для 
перспективного зростання економіки і збільшен-
ня добробуту населення.

Тому запропоновані у статті заходи потребу-
ють реалізації в межах програм економічного роз-
витку, які сприятимуть підвищенню рівня кон-
курентоспроможності національної економіки і 
виходу її з кризи
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Позиції України та 
деяких країн світу за 
Індексом глобальної 

конкурентоспроможності

2012 р.
(зі 144 
країн) 

2013 р.
(зі 144 
країн) 

2014 р.
(зі 144 
країн) 

2015 р.
(зі 144 
країн) 

2016 р.
(зі 144 
країн) 

2017 р.
(зі 135 
країн) 

2018 р.
(зі 140 
країн) 

Україна 73 84 76 79 85 89 83

Росія 67 64 53 45 43 38 43

Польща 41 42 43 41 36 39 37
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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 336.132 В. К. Антошкін

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОї БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Досліджено взаємозв’язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки 
аграрних підприємств, здійснено оцінку, діагностику, планування та прогноз на майбутнє результатів гос-
подарської діяльності, що формують основу соціально-економічної безпеки аграрних підприємств.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, аграрні підприємства, ефективність, функціонування, 
взаємозв’язок, оцінка, діагностика.

Summary. The interrelation of the efficiency of functioning and the socio-economic security of agricultural en-
terprises was studied; assessment, diagnostics, planning and forecast for the future of the results of economic activities, 
which form the basis of the socio-economic security of agricultural enterprises, were carried out..

Key words: socio-economic security, agrarian enterprises, efficiency, functioning, interconnection, estimation, 
diagnostics.

мічну безпеку агросфери та національну безпеку 
країни у цілому.

Метою статті є дослідження взаємозв’язку 
ефективності функціонування та соціально-еко-
номічної безпеки аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно зазначити, що за роки незалежності 
великі аграрні підприємства мали тенденції до 
зміцнення конкурентних ринкових позицій, на-
рощування ресурсів і капіталів, збільшення обся-
гів виробництва [1, с. 57]. За досліджуваний період 
основні обсяги виробництва, й особливо експор-
ту продовольчої продукції взагалі, змістились у 
сектор великих агроформувань. Функціонування 
особистих селянських господарств (ОСГ) посла-
било негативні наслідки економічної кризи роз-
паду колективних господарств, стало основним 
джерелом поповнення бюджету селянських сімей 
і забезпечення продуктами харчування як місько-
го, так і сільського населення. Аналіз тенденцій 
останніх років свідчить, що за часткою в структурі 
виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства починаючи з 2012 р. перевагу отримали 
сільськогосподарські підприємства (табл. 1).

Аналізуючи дані табл. 1, варто зазначити, 
що сільськогосподарськими підприємствами у 
2015 р. вироблено 54,0 % валової продукції сіль-
ського господарства, у тому числі 58,6 % про-
дукції рослинництва та 43,5 % — тваринництва. 
Господарствами населення у 2015 р. вироблено, 

Постановка проблеми. У менеджменті функ-
ціонування й розвитку аграрних підприємств 
центральне місце повинна займати їх соціально-
економічна безпека. Адже безпека означає саму 
можливість бути. Саме вона забезпечує ринкові 
позиції, ефективність, конкурентоспроможність, 
потенціал господарювання, джерела позитивних 
змін на перспективу. її досягнення та зміцнення 
визначають стратегію управління, прийняття так-
тичних управлінських рішень. Проте основу со-
ціально-економічної безпеки формують фактичні 
результати господарської діяльності. Тому доціль-
но здійснювати їх оцінку, діагностику, планування 
й прогноз на майбутнє.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання управління соціально-економічною без-
пекою аграрних підприємств тією або іншою мі-
рою досліджувались у роботах А. Барановського, 
А. Берлач, З. Верналій, Б. Губського, А. Городець-
кого, М. Ігнатенка, О. Користіна, М. Корець-
кого, Л. Мармуль, Ю. Пахомова, В. Похилюка, 
І. Романюк, Н. Рунчевої, А. Стовбчатого, В. Тре-
тяка, В. Шлемко та інших відомих науковців. 
Проте питання соціально-економічної безпеки 
у зв’язку з фактичними показниками ефектив-
ності господарювання агроформувань, особливо 
великих за розмірами, досліджені недостатньо. 
Між тим саме вони формують основні стратегіч-
ні підходи при прийнятті відповідних управлін-
ських рішень, впливають на соціально-еконо-
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відповідно, 46,0 %, у тому числі продукції рос-
линництва — 41,4 % та продукції тваринництва — 
56,5 %. У структурі валової продукції за сіль-
ськогосподарськими підприємствами у 2015 р. 
(табл. 2) найбільший відсоток належав недержав-
ним сільськогосподарським підприємствам (гос-
подарським товариствам, приватним підприєм-
ствам, виробничим кооперативам) — 53,0 %.

Стосовно рентабельності сільськогосподар-
ського виробництва аграрних підприємств, то 
статистичні дані свідчать про те, що серед не-
державних підприємств більш рентабельними 
є приватні підприємства (34,2 %) та господар-
ські товариства (26,4 %). Нижчий рівень рента-
бельності мають державні підприємства (4,2 %). 
У розрізі за видами продукції рослинництва у 

структурі виробництва зберігається тенденція 
переважання вирощування зернових та зерно-
бобових культур, цукрових буряків, соняшника. 
Так, у 2017 р. цей показник становив відповідно 
78,1 %, 91,3 %, 75,0 %. При вирощуванні карто-
плі, овочів, плодів і ягід провідні позиції займа-
ють господарства населення, а саме: відповідно 
96,7 %, 85,7 %, 81,6 %.

Визначальним фактором, що впливає на об-
сяги виробництва продукції тваринництва, є 
поголів’я тварин. У динаміці за аналізований пе-
ріод спостерігається зменшення кількості великої 
рогатої худоби на сільськогосподарських підпри-
ємствах та в господарствах населення. У 2017 р. 

цей показник становив 4646 тис. гол., що на 220 
тис. гол. менше порівняно з 2013 р., на 433 тис. 
гол. — з 2010 р. та на 4778 тис. гол. — з 2000 р. Та-
ким чином, період нарощування поголів’я пішов 
на спад, хіба що з 2012 р. темп скорочення значно 
сповільнився. Позначилися наслідки реструкту-
ризації великих аграрних підприємств, зміни в 
системі ціноутворення й погіршення демографіч-
ної ситуації на селі.

Внаслідок трансформаційних процесів та 
кардинальних змін у структурі виробництва сіль-
ськогосподарської продукції відбулося зміщення 
основної частини поголів’я сільськогосподар-
ських тварин усіх видів у селянські господарства. 

Таблиця 1
Структура виробництва валової продукції сільського господарства (за категоріями господарств, %)1

Показники
Роки

1990 1995 2000 2005 2012 2013 2014 2015

Сільськогосподарські підприємства

Валова продукція — усього 70,4 54,1 38,4 40,5 48,3 51,8 50,7 54,0

у тому числі продукція 
рослинництва 81,1 63,5 49,3 48,6 53,6 56,7 55 58,6

продукція тваринництва 59,2 41,1 21,0 26,2 38,8 40,6 41,8 43,5

Господарства населення

Валова продукція — усього 29,6 45,9 61,6 59,5 51,7 48,2 49,3 46,0

у тому числі продукція 
рослинництва 18,9 36,5 50,7 51,4 46,4 43,3 45,0 41,4

продукція тваринництва 40,8 58,9 79,0 73,8 61,2 59,4 58,2 56,5

1 Сільське господарство України: статистичний збірник 2014 р. — К., 2018. — 249 с.
2 Сільське господарство України: статистичний збірник 2017 р. — К., 2018. — 249 с.

Таблиця 2
Валова продукція сільського господарства за основними групами виробників у 2015 р.2

Показники
Валова продукція

у тому числі

продукція рослинництва продукція тваринництва

млн. грн.
у % до 

підсумку 
млн. грн.

у % до 
підсумку

млн. грн.
у % до 

підсумку

Усі категорії господарств 252859,0 100,0 175895,2 100,0 76963,8 100,0

Сільськогосподарські 
підприємства 136590,9 54,0 103127,8 58,6 33463,1 43,5

у тому числі: державні 
сільськогосподарські 
підприємства 2554,5 1,0 2048,9 1,2 505,6 0,7

недержавні 
сільськогосподарські 
підприємства 134036,4 53,0 101078,9 57,4 32957,5 42,8

з них фермерські 
господарства 19091,4 7,6 17695,3 10,1 1396,1 1,8

Господарства населення 116268,1 46,0 72767,4 41,4 43500,7 56,5
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Так, на початок липня 2015 р. населення утриму-
вало 71,1 % від загальної кількості великої рогатої 
худоби, свиней — 53,7 %, овець і кіз — 86,8 %, а 
також 51,7 % птиці всіх видів. Проте останні-
ми роками намітилась тенденція до зменшення 
поголів’я ВРХ, зокрема корів, і в цьому секторі (у 
2017 р. — на 36,3 % порівняно з початком 2000 р., 
та на 3,0 % — порівняно з початком 2012 р.). Хоча 
господарства населення й надалі залишаються 
основними виробниками молока (у 2017 р. — 
77,7 %).

Тенденції пореформеного періоду суттєво 
вплинули на економічні показники діяльнос-
ті сільськогосподарських підприємств (табл. 3). 

Таблиця 3
Основні показники діяльності підприємств галузі сільського господарства1

Показники

Роки 2017 р. 
у % до 
2012 р.2010 2011 2012 2015 2017

Чистий прибуток (збиток), млн. грн. 5744,3 7576,4 17253,4 25904,3 26960,8 156,3

Підприємства, які одержали чистий 
прибуток у % до загальної кількості 71,1 69,2 69,4 83,4 78,6 113,3

фінансовий результат, млн. грн. 11745,0 13961,6 22099,5 30938,4 33716,7 160,6

Підприємства, які одержали чистий збиток 
у % до загальної кількості 28,9 30,8 30,6 16,6 21,4 69,9

фінансовий результат, млн. грн. 6000,7 6385,2 4846,1 5034,1 6755,9 139,4

Рівень рентабельності всієї діяльності, % 7,7 8,7 17,5 18,8 20,5 117,1

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата, грн. 1806 1906 2239 2633 3023 135

Чистий прибуток від реалізації сільськогосподар-
ської продукції зріс на 56,0 % у 2014 р. порівняно з 
2012 р. та у 4,6 разів — порівняно з 2010 р. Сільське 
господарство за рівнем рентабельності стало при-
бутковим (у 2017 р. — 20,5 %). Найбільш рента-
бельними видами продукції рослинництва остан-
німи роками є соняшник (у 2014 р. — 45,8 %), 
виноград (72,6 %), цукрові буряки (15,7 %). Щодо 
продукції тваринництва, то тут можна виокреми-
ти лише виробництво яєць, рівень рентабельнос-
ті яких у 2014 р. становив 52,6 %. Виробництво 
всіх інших видів продукції тваринництва, зокре-
ма м’яса ВРХ, свиней, птиці, овець та кіз, вовни, 
оцінюється як збиткове. Дуже низький показник 

1 Сільське господарство України: статистичний збірник 2013 року. — К., 2018. — 386 с.

рентабельності виробництва молока (у 2017 р. — 
лише 2,3 %).

Залежно від форм власності Господарським 
кодексом України передбачено функціонування 
підприємств таких видів: приватне підприємство; 
підприємство колективної власності; комунальне 
підприємство; державне підприємство; підприєм-
ство, засноване на змішаній формі власності. Ор-
ганізаційно-правова форма підприємств визнача-
ється умовами об’єднання капіталу власників та 
мірою відповідальності кожного з них. Станом на 
01.01.2017 р. в Україні функціонувало 55 866 сіль-
ськогосподарських суб’єктів господарювання. 
У структурі сільськогосподарських підприємств 
України 14,5 % припадає на господарські товари-
ства, 7,5 — на приватні підприємства, 1,6 % — на 
виробничі кооперативи і лише 0,5 % займають 
державні підприємства.

У вітчизняній системі господарювання на-
було розвитку фермерство. Частка фермерських 
господарств у структурі сільськогосподарських 
підприємств України за організаційно-правови-
ми формами господарювання у 2017 р. становила 
72,9 %. Станом на 01.01. 2017 р. у власності та ко-
ристуванні 40 676 фермерських господарств було 
4389,4 тис. га сільськогосподарських угідь. Най-

більша кількість господарств налічується в Одесь-
кій — 3,5 тис. господарств, Миколаївській — 3,9, 
Дніпропетровській — 3,3 тис. господарств, Хер-
сонській та Кіровоградській областях, наймен-
ша — у Чернігівській, Івано-Франківській, Рів-
ненській та Волинській областях.

Аналізуючи структуру сучасних сільськогос-
подарських підприємств в Україні, можна ствер-
джувати, що більшість з них мають невелику пло-
щу землекористування. У 2017 р. налічувалося 
27 270 сільськогосподарських підприємств з пло-
щею сільськогосподарських угідь до 50 га, що ста-
новить 48,8 % від їх загальної кількості (рис. 1). ці 
підприємства в цілому використовували 625,3 тис. 
га сільськогосподарських угідь. Разом з тим на 334 
сільськогосподарських підприємствах (0,6 % від 
загальної їх кількості) використовувалося понад 
7,0 га сільськогосподарських земель.

ці підприємства в цілому використовували 
22,2 % від загальної площі сільськогосподарських 
угідь. З одного боку, це сприяє підвищенню ефек-
тивності сільськогосподарської діяльності, адже 
на великих площах можна раціональніше вико-
ристовувати земельні ресурси, підвищувати куль-
туру землеробства та впроваджувати новітні до-
сягнення науково-технічного прогресу [2, с. 264]. 
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З іншого ж — найчастіше такі землекористувачі 
не зацікавлені у розвитку соціальної інфраструк-
тури сільських територій, де розташовані земель-
ні площі, та найманні місцевих жителів, оскільки 
виконання технологічних операцій потребує нині 
незначної кількості працівників високої кваліфі-
кації, які вже працюють у таких агроформуваннях.

Таким чином, у структурі виробників сіль-
ськогосподарської продукції як окрему категорію 
слід виокремлювати формування корпоративно-
го типу (агрохолдинги, вертикально інтегровані 
структури тощо), які займають панівне станови-
ще щодо господарств населення. Нерівноправ-
ність у взаємовідносинах між ними проявляється 
у монополізації корпоративним сектором рин-
ків ресурсів, особливо фінансових, каналів збуту 
продукції ланцюгів доданої вартості), вигідних 
цін, засобів державної підтримки і впливу на фор-
мування державної аграрної політики [3, с. 48].

Маючи значно більші фінансові можливос-
ті, агрохолдинги впевнено й поступово витісня-
ють з ринку оренди землі певну кількість дрібних 
аграрних підприємств і приватних фермерів, які 
не можуть з ними конкурувати. Тому вони не ма-
ють, по суті, конкурентних загроз для своєї безпе-
ки. Натомість фермери часто змушені змінювати 
свою спеціалізацію, переходити від вирощування 
високопродуктивних і рентабельних зернових і 
технічних культур до ризикованого вирощування 
овочів, фруктів, ягід, заповнюючи ринкову нішу 

трудомісткої і навіть органічної продукції, вироб-
ництво якої в сучасних умовах ще має певні резер-
ви для таких формувань.

Однак слід враховувати й інше: значна кіль-
кість сільськогосподарської землі в окремих 
районах країни взагалі не оброблюється, й ви-
користання саме таких земельних ділянок агро-
холдингами є позитивним фактором. Разом з тим 
характерною негативною особливістю господа-
рювання агрохолдингів є неповний обробіток 
контрольованих земель, що свідчить про накопи-
чення земельних активів з метою подальшого пе-
репродажу, а не агровиробництва. Так, за даними 
Eavex Capital, зібрана площа в 2012 р. становила 
у ТОВ «Лендком» 39 тис. га (52,7 % від загаль-
ної), у ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича 
фірма «Агротон» — 127 тис. га (84,1 %), у ПАТ 
«Дакор-Вест» — 82 тис. га (77,4 %), у ТОВ «НВФ 
«Сінтал-Д» — 87 тис. га (86,1 %) тощо [4].

Беззаперечною перевагою агрохолдингів у 
контексті соціально-економічної безпеки є й те, 
що в них досягається реальна інтеграція сільсько-
господарського та переробного й харчового ви-
робництв, а також зберігання, товаропросуван-
ня, реалізації (у т. ч. внутрішньої) та збуту готової 
продукції, що, у свою чергу, дає змогу оптимізу-
вати фінансові потоки між названими видами ді-
яльності. Іншим важливим аспектом діяльності 
агрохолдингів є їх можливість забезпечення необ-
хідної якості сільськогосподарської та харчової 

Рис. 1. Питома вага сільськогосподарських підприємств за площею угідь  
у загальній кількості агроформувань у 2017 р.  

(розраховано за даними Державної служби статистики України, 2018 р.)



Економіка та управління підприємствами

51

продукції завдяки застосуванню інновацій у ви-
робництві й переробці продукції сільського гос-
подарства, можливостей контролю за дотриман-
ням технології на всіх етапах агропромислового 
відтворення [5, с. 67].

Проте, як свідчить практика, мова йде про 
так звані «власні інституційні конкурентні пере-
ваги» у плані ринкових позицій й монопольного 
становища на аграрних ринках. Використовуючи 
податкові пільги та інші преференції, передба-
чені вітчизняним законодавством для сільського 
господарства в цілому, ці господарські структури 
повною мірою привласнюють і використовують 
додаткову вартість, яка мала б стати джерелом по-
вноцінного відтворення природних і соціальних 
ресурсів сільської місцевості, поліпшення якості 
життєвого середовища, але, насправді, «вимива-
ється» із села. Проте прибутки сьогоднішні через 
виснаження ресурсів обернуться і вже обертають-
ся збитками завтрашніми. Отже, можна говорити 
про приховані ризики такого стратегічного під-
ходу у менеджменті здійснення соціально-еконо-
мічної безпеки аграрних підприємств.

Під дією ринкових чинників, в Україні вже 
склалася чітка структура виробництва сільсько-
господарської продукції, в якій корпоративні (у 
т. ч. сільськогосподарські підприємства) та госпо-
дарства населення зайняли свої ніші [6]. Як було 
зазначено, корпоративні господарства виробля-
ють найбільш комерційно привабливі та експор-
тоорієнтовані види продукції, зокрема картоплю, 
овочі, плоди, молоко тощо, орієнтуючись на про-
довольче самозабезпечення та наповнення вну-
трішнього продовольчого ринку, а дрібні вироб-
ники маловигідні й трудомісткі.

Великомасштабна концентрація землеко-
ристування на основі нарощування площ орен-
дованих земель, яка активізувалася після 2004 р., 
свідчить про створення нових та розширення 
існуючих агрохолдингів, вертикально та гори-
зонтально інтегрованих структур, до складу яких 
входять не лише аграрні формування, а також пе-
реробні підприємства, елеватори, транспортні й 
торговельні організації, наукові установи тощо. 
У 2013 р., за різними оцінками, в Україні функ-
ціонувало 75 агрохолдингів. У сукупності вони 
контролюють близько 6 млн. га, або майже 18,5 % 
площі ріллі в Україні, у тому числі понад 30 % 
ріллі сільськогосподарських підприємств. За про-
гнозами, у 2015–2016 рр. агрохолдинги планували 
зростання землекористування ще на 2–3 млн. га. 
Більш за все сільськогосподарських земель (по-
над половина) контролюється холдингами в Іва-
но-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій 
і Чернівецькій областях. У десяти областях цен-
тральної, Західної та Східної України ця частка 
коливається від 25 до 50 %, найменше — до 10 % 
у Закарпатській, Одеській і Запорізькій областях.

Найбільші за розмірами землекористування 
агрохолдинги (від 400 до 600 тис. га) розміщу-
ють своє виробництво у найпривабливіших для 
сільського господарства регіонах — Полтавській, 
Вінницькій, Хмельницькій, Сумській і Черні-
гівській областях; від 200 до 400 тис. га — у Чер-
каській, Харківській, Тернопільській, Донецькій і 
Житомирській областях.

З огляду на вищезазначене, постала необхід-
ність формування нової системи соціально-еко-
номічних відносин на селі, яка б врегулювала такі 
проблеми: скорочення кількості сільськогоспо-
дарських підприємств як юридичних осіб, втрата 
для більшості сільських жителів місця роботи, не-
надходження до місцевих бюджетів податкових та 
інших платежів від підприємств, що припинили 
своє існування, відсутність фінансування на ство-
рення та підтримку сільської інфраструктури, яке 
здійснювали сільськогосподарські підприємства 
(дороги, дитячі садки і школи, будинки культу-
ри, фельдшерсько-акушерські пункти тощо). Ре-
альне та приховане безробіття веде до знецінення 
людського капіталу та погіршення його якісних 
характеристик, породжує загальну міграцію на-
селення й подальшу деформацію його статево-
вікової структури, посилює знелюднення сіл [7, 
с. 227].

Серед господарств населення посилюється 
розшарування за обсягом використовуваних ре-
сурсів і характером діяльності за рахунок змен-
шення прошарку сільських домогосподарств про-
міжного (споживчо-товарного) типу, зростають 
частки господарств, які виробляють продукцію 
лише для продовольчого самозабезпечення або 
виробництво яких набуває переважно товарного 
спрямування, досягаючи світових критеріїв від-
повідності фермерським господарствам.

Отже, соціоекономічна модернізація аграр-
ного сектору України має забезпечити доступ 
усіх категорій агровиробників та інших верств 
сільського населення до економічних вигод від 
зростання в аграрному секторі та диверсифікації 
сільської економіки через сприяння сільським 
громадам у реалізації прагнень до включення в 
національну та міжнародну ринкову систему на 
основі нових інституційних механізмів, підви-
щення конкурентоспроможності сільськогос-
подарського виробництва, що ґрунтується на 
оптимальному поєднанні діяльності сільськогос-
подарських підприємств та господарств сімей-
ного типу, а також сільський розвиток на основі 
громад [8, с. 297].

Підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняного аграрного виробництва полягає у 
створенні умов для зростання загального рівня 
продуктивності сектору на засадах сталості за гар-
монійного поєднання різних галузей сільського 
господарства і типів господарств (великих, серед-
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ніх і малих), коли кожне з них займає найбільш 
притаманну йому ринкову нішу. це поєднання 
має відкрити можливості для раціонального ви-
користання земельно-ресурсного потенціалу, а 
також створення умов рівного доступу виробни-
ків до техніко-технологічних та організаційних 
інновацій, фінансів, ринкової інфраструктури, 
вигід від експорту продукції. Такий підхід від-
криває можливості повноцінного залучення сіль-
ського населення до подолання диспропорцій у 
сільськогосподарському виробництві і, відповід-
но, збалансування на цій основі його продуктової 
та організаційної структур [9, с. 205].

Нині актуальним є питання щодо необхіднос-
ті переведення частини ОСГ до категорії сімейних 
фермерських господарств, які повинні мати рівне 
законодавче поле для організації своєї діяльності й 
працювати в рівних податкових умовах. Для цьо-
го держава має запровадити такі економічні ме-
ханізми й стимули, які б спонукали господарства 
населення реєструватися як сімейні фермерські 
господарства, створити пільгові умови реєстрації, 
спрощений облік і чітку прозору систему оподатку-
вання, яка б демонструвала всі вигоди та перспек-
тиви цієї форми господарювання, що полягають 
у можливості отримувати ширший доступ до кре-
дитних ресурсів, мати перспективи розвитку, тех-
нічного й технологічного оновлення, отримувати 
вищий доход від збуту своєї продукції, стати осно-
вою відродження сільських територій [10, с. 114].

Формування сприятливого інституціональ-
ного середовища для розвитку малотоварних сі-
мейних господарств потребує також створення 
умов для підвищення рівня людського та соціаль-
ного капіталів сільських домогосподарств (зокре-
ма через перебудову систем навчання, підготов-
ки кадрів сільського господарства, дорадництва 
тощо), організаційних змін і вдосконалення ді-
яльності органів державного регулювання аграр-
ного сектору з метою розширення підтримки сі-
мейних господарств.

Відзначені окремі тенденції розвитку аграр-
ного виробництва свідчать про незавершеність 
процесу реформування аграрного сектору Укра-
їни, відсутність цілеспрямованих заходів дер-
жавної політики, спрямованих на забезпечення 
стабільності власного продовольчого ринку та 
завоювання конкурентних позицій на світових 
ринках продовольства [11, с. 58]. Незважаючи 
на специфіку галузі сільського господарства та 
її проблемні аспекти, варто зазначити, що саме 
аграрний сектор є важливою складовою економі-
ки України, що визначатиме подальший розвиток 
трансформаційних та інтеграційних процесів у 
світовий простір.

Висновки. З огляду на ключову роль аграрного 
сектору в розвитку економічної діяльності України, 
постає нагальна потреба у формуванні соціально 

спрямованої, адекватної сучасним вимогам страте-
гії розвитку аграрного сектору економіки України, 
здатної задовольнити потреби внутрішнього ринку 
й забезпечити провідні позиції на світовому ринку 
сільськогосподарської продукції та продовольства. 
У свою чергу, вітчизняний аграрний сектор має ба-
зуватися на його багатоукладності, що на даному 
етапі розвитку потребує наявності різних категорій 
господарств (пріоритетність валоутворювальним 
господарствам), власники яких проживають у сіль-
ській місцевості, поєднують право на землю і пра-
цю на ній, а також — власні економічні інтереси та 
інтереси колективу із соціальною відповідальністю 
перед громадою.
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Б. А. Шестаков

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАїНИ

Анотація. У статті надано визначення терміну «машинобудування» та перелічено провідні підприєм-
ства у цій галузі. Наведено перелік чинників, що негативно вплинули на стан вітчизняного машинобудуван-
ня. Обґрунтовано необхідність легалізації міжнародного бізнесу та його фінансових потоків. Надано перелік 
основних країн-експортерів машинобудівної продукції до ЄС. Описано переваги участі підприємств машино-
будівної галузі у державних програмах.

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, машинобудування.

Summary. The article defines the term «machine building» and lists the leading companies in this field. The list of 
factors that negatively affected the state of the national machine building is given. The necessity of legalization of interna-
tional business and its financial flows is substantiated. The list of main exporting countries of machine-building products 
to the EU is given. The advantages of participation of machine-building enterprises in state programs are described.
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Постановка проблеми Посилення глобаліза-
ційних процесів у світі призводить до того, що 
суб’єкти господарювання не можуть успішно 
розвиватися лише в рамках однієї країни. Саме 
тому роль зовнішньоекономічної діяльності і екс-
порту зокрема зростає. Особливо для тих галузей, 
які складають стратегічний базис розвитку наці-
ональної економіки, а саме машинобудування. 
Машинобудівний комплекс — галузь народного 
господарства, що забезпечує процес автоматиза-
ції, технічного озброєння та механізації господар-
ства. Підприємства цієї галузі є базисом економі-
ки країни та її оборонного потенціалу і створюють 
засоби виробництва. Частка продукції машинобу-
дівних підприємств у загальному обсязі реалізації 
продукції країн, що позиціонують себе як про-
мислово розвинені, повинна складати 30—50 %. 
Саме тому важливо, щоб продукція машинобуду-
вання користувалася сталим попитом не лише на 
внутрішньому ринку, але й за кордоном.

Останні роки характеризуються різким спа-
дом експорту окремих видів продукції машинобу-
дування. Причиною цього став розрив традицій-
них торгових відносин українських підприємств з 
російськими контрагентами, військові дії на Схо-
ді України, що позначились на функціонуванні 
низки підприємств машинобудування, політична 
нестабільність в країні. Переорієнтація підпри-
ємств на ринки Європи в цей час відбувається 
достатньо повільно, що пояснюється низькою 
конкурентоспроможністю продукції. Саме тому 
потрібно дослідити, які галузі переживають най-
глибшу кризу, які є найперспективнішими та які 
заходи необхідні для підвищення експорту про-
дукції машинобудування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви-
ток машинобудівної галузі в своїх роботах дослі-
джують такі вчені, як В. Ю. Бондар [1], І. Ю. Се-
менюк [3], О. Б. Мних [4] та ін. У їхніх роботах 
аналізується сучасний стан галузі, зазначаються 
проблеми розвитку та важливість їх вирішення. 
Проте, враховуючи сучасні тенденції на світово-
му ринку, залишаються невирішеними питання, 
що стосуються аналізу товарної структури екс-
порту машинобудівної продукції в період кри-
зових явищ останніх років, прикладні аспекти, 
пов’язані з виокремленням перспективних на-
прямків подальшого розвитку машинобудівної 
галузі та вирішенням завдань, з якими стикаються 
підприємства на сучасний момент.

Метою статті є аналіз тенденцій розвитку ві-
тчизняних підприємств машинобудівної галузі, їх 
експортний потенціал.

Виклад основного матеріалу дослідження. На-
ціональна економіка повинна продемонструвати 
реальне підвищення якості економічного зрос-
тання і життя суспільства навіть в умовах вій-
ськового протистояння з Росією, щоб позитив-

но вплинути на міграцію праці і капіталу, в тому 
числі й інтелектуального. Для цього у найближчій 
перспективі має бути зменшений розрив між рів-
нем освіти в країні, її факторними перевагами та 
показниками щодо конкурентних позицій еконо-
міки.

Функціонування української економіки за 
значних обсягів негативного сальдо у зовніш-
ній торгівлі з іншими країнами світу (3,279 млрд. 
дол. за січень-серпень 2017 р.) порушує стійкість 
української гривні, посилює інфляційні процеси, 
поглиблює проблему імпортозаміщення у вироб-
ничій сфері, особливо для малого бізнесу, і по-
гіршує імідж країни на світових ринках. Майже 
75 млрд. дол. (80 % ВВП) — це сукупний держав-
ний борг станом на 30.06.2017 р. це означає, що 
державних коштів для підтримки високотехноло-
гічних галузей та експортоорієнтованих підпри-
ємств практично немає, а прийнятий ще в 2010 р. 
Закон України «Про державно-приватне партнер-
ство» [1] не був підкріплений реальним механіз-
мом його практичної реалізації, адже в дійсності 
проявилися недостатність гарантій інвесторам, 
складність і невизначеність процедури держав-
но-приватного партнерства, неврегульованість 
державної підтримки інноваційно-інвестиційних 
проектів тощо.

В умовах знецінення гривні і відсутності ре-
альної підтримки виробничої сфери з боку бан-
ківсько-інвестиційних структур вигідним для 
бізнесу стає зростання експорту для отримання 
додаткового доходу від конверсії валюти, а також 
для погашення зовнішніх боргів, що й зумовлює 
вибір короткострокових цілей його розвитку з 
меншими фінансовими ризиками, адже форму-
вання проекту державного бюджету було здійсне-
но на основі прогнозного курсу гривні на кінець 
2018 р. на рівні 30,1 грн./дол. У той час, коли єв-
ропейські країни і США дотримуються обмежень 
у сфері торгівлі з Росією в рамках накладених на 
неї санкцій, Україна навіть в умовах війни з Ро-
сією нарощує експорт до неї, який зріс за перші 
два місяці 2017 р. на 54,4 % і становив $576 млн. 
(частка Росії в сукупному експорті була найбіль-
шою серед усіх країн — 9,2 %). Через участь ро-
сійського капіталу у функціонуванні критично 
важливих секторів енергетики та ринкової інф-
раструктури актуалізується проблема економіч-
ної безпеки України, забезпечення надійності й 
суспільної відповідальності вітчизняного бізнесу 
за високих ризиків «втечі» комерційно-техноло-
гічної інформації.

Непрозора політика реєстрації прав власнос-
ті кінцевих бенефіціарів ускладнює процедуру ви-
явлення структури власного капіталу стратегічно 
важливих підприємств із часткою російського ка-
піталу, які використовують тіньові схеми фінансо-
вих міжнародних потоків. За даними міжнародної 
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Асоціації дипломованих сертифікованих бухгал-
терів (АССА), обсяг тіньової економіки в Укра-
їні в 2016 р. становив 1,1 трлн. грн., або 46,2 % 
від ВВП (ВВП у 2016 р. становив 2,38 трлн. грн.). 
Необхідність захисту національних інтересів і 
формування економічної та національної безпеки 
країни вимагають докорінних змін як у сфері тор-
гівлі між Росією і Україною, так і в процесі фор-
мування стратегій розвитку міжнародних компа-
ній, особливо тих, які спеціалізуються на товарах 
військового чи подвійного призначення [2].

Таким чином, у результаті політичних та еко-
номічних перетворень, що відбувались в Україні 
протягом останніх декількох років, національна 
економіка зазнала кардинальних змін. Останні 
події, що відбулися в 2013–2017 роках, довели 
уразливість української економіки від зовнішніх 
факторів, які виражаються в конкретних діях тор-
говельних партнерів країни. За три роки Україна 
втратила більше чверті всіх іноземних інвестицій, 
залучених за роки незалежності. Зараз майже всі 
підприємства країни змушені переорієнтовувати 
свою діяльність на нові ринки збуту, шукати но-
вих партнерів та інвесторів. Не виключенням є й 
галузь машинобудування.

До того ж поглиблення євроінтеграційного 
процесу України стало причиною внесення чис-
ленних змін до законодавчої бази у сфері підпри-
ємницької діяльності, у податковому, трудовому, 
пенсійному, цивільному та інших галузях права. 
Непередбачуваність та частота таких змін ство-
рює ризики, які підприємство не може завчасно 
передбачити, а тому змушено майже постійно ді-
яти в умовах невизначеності [3].

Необхідно зазначити, що без легалізації між-
народного бізнесу та його фінансових потоків, 
створення конкурентного середовища і серйоз-
них змін у діяльності Антимонопольного комітету 
України та Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі, що в комплексі охоплюють проблему 
підвищення якості інституційного середовища, 
не затребуваними в реальній практиці будуть ре-
зультати науково-прикладних досліджень, які 
стосуються, зокрема, вибору векторів розвитку 
зовнішньої торгівлі і раціоналізації її структури в 
контексті повного використання інтелектуально-
го потенціалу української нації і природного по-
тенціалу країни.

Відкрита економіка України реально не змо-
же поліпшити ринкові позиції на конкурентних 
ринках за умов домінування аграрного сектору в 
промисловості, тінізації економіки і непрозорих 
схем реєстрації прав власності міжнародного біз-
несу, у тому числі й російського капіталу, в діяль-
ності стратегічно важливих секторів. Вирішення 
проблеми раціоналізації структури зовнішньої 
торгівлі охоплює широкий спектр науково-при-
кладних і маркетингових досліджень політико-

правового середовища функціонування міжна-
родного бізнесу, взаємозалежності промислової 
політики і міжнародної економіки, суспільної від-
повідальності бізнесу, науки і влади за майбутнє 
нації [4].

Машинобудування — передова наукоємна 
галузь, обсяг якої різко знизився за останні роки 
незалежності України у зв’язку з некерованими 
структурними змінами. Серед найбільш вагомих 
чинників, що негативно вплинули на стан вітчиз-
няного машинобудування, відзначають:

— структурні диспропорції в економіці Укра-
їни;

— неефективне використання ресурсного по-
тенціалу;

— морально та фізично застарілі потужності 
виробництва;

— недосконалість вітчизняного ринку фі-
нансових послуг, через що підприємствам важко 
отримати необхідні кошти для технічного пере-
оснащення;

— висока енергоємність виробництва;
— існування розриву між науково-дослідни-

ми установами та реальними підприємствами га-
лузі стосовно впровадження передових техноло-
гій та ноу-хау.

Порівняно зі світовими лідерами машинобу-
дівний комплекс України є одним з цілого ряду 
галузей, що переживають кризу останні декілька 
років. Незважаючи на спад в експортній діяль-
ності, асортимент продукції залишається достат-
ньо широким, є галузі, продукція яких продовжує 
користуватися значним попитом за кордоном. 
Аналіз статистичних даних надав можливість 
стверджувати, що для економічно розвинених 
країн машинобудування є основою промисловос-
ті, що забезпечує технічне переоснащення всього 
виробництва кожні 10 років.

Так, частка машинобудування у загальній 
структурі виробництва Німеччини становить 
53,6 %, Японії — 51,5 %, Китаю — 35,2 % [5]. 
Світовими лідерами галузі є Китай, Німеччина, 
США, Японія, які входять в першу п’ятірку біль-
шості галузей машинобудування.

Основою експорту електротехнічної продук-
ції є експорт автомобільного проводу. Підприєм-
ства цієї галузі забезпечують близько 50 % доходу 
від експорту всієї електротехнічної продукції. Го-
ловним чином, продукція експортується до Євро-
пи, тому динаміка більш стабільна, ніж в інших 
галузях з незначними темпами зростання, до того 
ж значна кількість підприємств-експортерів є єв-
ропейськими філіями великих концернів.

Серед провідних підприємств можна відмі-
тити ТОВ «Преттль Кабель», що орієнтоване на 
ринок Німеччини; ПАТ «Запорізький кабельний 
завод», який постачає продукцію в Литву, Латвію, 
Грузію, Азербайджан, Молдову, частка експорту 
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в загальному обсязі продаж складає 14 %; ПрАТ 
«Азовкабель», що успішно працює на ринках Гру-
зії, Молдови, Азербайджана та ін. Також варто 
проаналізувати експорт трансформаторного об-
ладнання, що із самого початку було орієнтоване 
на ринки РФ і Казахстану. Тут флагманом вироб-
ництва виступає Запорізький трансформаторний 
завод, що входить в десятку найбільших підпри-
ємств-виробників трансформаторів і постачає 
продукцію у 88 країн світу [2].

При цьому частка вітчизняних експорте-
рів коливається від 0,02 % (літальні апарати) до 
2,9 % (залізничні локомотиви) у загальному обся-
зі імпорту машинобудівної продукції до країн ЄС 
(табл. 1). І якщо брати до уваги, що на європей-
ському ринку існує досить великий попит на таку 
товарну групу, як електричні машини, машинобу-
дівним підприємствам України важко конкурува-
ти з китайськими експортерами, які є монополіс-
тами на цьому ринку.

Поступова інтеграція вітчизняних промис-
лових виробників до європейського економіч-
ного простору в рамках Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом передбачає 

можливість участі у європейських програмах роз-
витку підприємництва, які фінансуються Єв-
ропейським банком реконструкції та розвитку, 
Німецьким банком розвитку, Європейським ін-
вестиційним банком та ін.

Перевагами участі підприємств машинобу-
дівної галузі у вищезазначених програмах є такі:

 — отримання консультацій щодо впрова-
дження стандартів якості, енергоефективності та 
екологічного менеджменту, інформаційно-кому-
нікаційних технологій;

 — поліпшення доступу до отримання фінан-
сування як через національні банки, так і безпо-
середньо від європейської організації;

 — отримання допомоги у визначенні якісних 
інвестиційних проектів та їх реалізації;

 — інтеграція до глобальних виробничо-збу-
тових мереж і вихід на європейський ринок шля-
хом виробництва продукції з високою доданою 
вартістю відповідно до міжнародних та європей-
ських стандартів.

У рамках імплементації Угоди про асоціацію 
з ЄС Верховною Радою України було ратифікова-
но Угоду про участь в програмі від Європейського 

Таблиця 1
Основні країни-експортери машинобудівної продукції до ЄС у 2017 р. (розраховано авторами на основі [6])

Реактори ядерні, котли, машини

Країна-
експортер 

Китай США Японія Швейцарія Туреччина Україна

Частка, % 34,4 23,3 7,9 5,5 3,3 0,2

Електричнi машини

Країна-
експортер

Китай США В’єтнам Японія Тайвань Україна

Частка, % 46,9 8,7 5,1 4,9 4,5 0,5

Залізничні локомотиви

Країна-
експортер

Швейцарія Японія Китай США Норвегія Україна

Частка, % 41,8 18,6 8,8 7,8 3,6 2,9

Засоби наземного транспорту, крім залізничного

Країна-
експортер

Туреччина Японія США
Республіка 

Корея
Китай Україна

Частка, % 18,6 17,7 16,5 10,1 8,9 0,03

Літальні апарати

Країна-
експортер

США Канада Бразилія Швейцарія Китай Україна

Частка, % 67,1 5,4 2,5 1,5 1,3 0,02

Судна

Країна-
експортер

Республіка 
Корея

Сінгапур Норвегія
Багамські
Острови

США Україна

Частка, % 38,1 7,9 7,7 6,1 5,6 0,08

Прилади та апарати оптичні, фотографічні

Країна-
експортер

США Китай Швейцарія Японія Мексика Україна

Частка, % 37,6 14,5 10,5 8,5 3,9 0,05
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Союзу «Конкурентоспроможність підприємств 
малого і середнього бізнесу» (Competiveness of 
Small and Medium Enterprises (COSME), яка також 
надає широкі можливості для здійснення адапта-
ції зовнішньоекономічної діяльності вітчизня-
них машинобудівних підприємств. Зокрема, це: 
полегшення виходу на зовнішні ринки шляхом 
отримання консультативних послуг щодо екс-
портно-імпортної діяльності на ринках країн ЄС; 
покращення конкурентоспроможності підпри-
ємств завдяки сприянню усунення зайвих регу-
ляторних бар’єрів; формування культури ведення 
бізнесу через участь у секторальних тренінгах, се-
мінарах, програмах обміну та ін.

Ще однією важливою програмою, яка спри-
яє запровадженню механізму адаптації ЗЕД ви-
робників машинобудівної продукції, є програма 
«Horizon 2020», участь у якій спрямована на під-
вищення конкурентоспроможності та інновацій-
ного потенціалу підприємства і, як наслідок, по-
легшення виходу на європейський ринок.

З іншого боку, перевагами, які надають єв-
ропейські програми розвитку підприємництва, 
користується досить мала кількість вітчизняних 
машинобудівних підприємств, адже для участі 
необхідно виконати певні умови, що для потенцій-
них учасників вважаються складними через відсут-
ність відповідного досвіду, недостатній рівень ін-
формаційного забезпечення, брак кваліфікованого 
персоналу та небажання впроваджувати зміни.

Методологічне забезпечення виступає 
останнім елементом стимулювання адаптації зо-
внішньоекономічної діяльності на мікрорівні і 
визначає інструменти, які використовує маши-
нобудівне підприємство в процесі впровадження 
адаптаційних змін.

Такими інструментами виступають методи, 
моделі, технології, засоби та заходи, застосування 
яких залежить від розмірів підприємства, наявної 
матеріально-технічної бази, рівня кваліфікації 
персоналу та інформаційного забезпечення.

У межах запровадження адаптаційного ме-
ханізму машинобудівним підприємством можуть 
бути застосовані методологічні інструменти, орі-
єнтовані на зміну виробничої діяльності, орга-
нізаційної структури, форм здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності, існуючої системи 
управління персоналом, корпоративної культу-
ри, логістичної системи, маркетингової стратегії 
тощо. Однак головним критерієм їх вибору є до-
сягнення запланованого результату.

Також застосування того чи іншого ін-
струменту методологічного забезпечення може 
залежати від обраної моделі адаптації ЗЕД 
підприємства машинобудівної галузі в умовах єв-
роінтеграційних процесів. Якщо модель активна, 
тоді машинобудівне підприємство теж активно 
використовує такі інструменти, як: географічна та 
товарна диверсифікації експорту, впровадження 

системи якості, модернізація виробництва, залу-
чення додаткових інвестицій, зміна цінової по-
літики, активна участь у спеціалізованих заходах, 
виробнича кооперація з іноземними інвесторами, 
розробка еспортноорієнтованого веб-сайту, нала-
годження нових каналів збуту продукції, органі-
зація навчання персоналу за кордоном, реінвесту-
вання прибутку у нові технології, запровадження 
політики соціальної відповідальності, викорис-
тання стратегічного підходу до планування екс-
портної діяльності, запровадження європейської 
бізнес-моделі та ін. Для консервативної та змі-
шаної моделей застосування вищезазначених ін-
струментів є малоймовірним.

Поглиблення євроінтеграційного процесу 
України шляхом підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС та створення зони вільної торгівлі надає значні 
переваги для вітчизняних виробників та експорте-
рів промислової продукції. Проте ефективне сти-
мулювання машинобудівних підприємств до адап-
тації зовнішньоекономічної діяльності (особливо 
це стосується експортної переорієнтації) з метою 
підвищення конкурентоспроможності на внутріш-
ньому та європейському ринках можливе лише у 
разі функціонування моделі взаємодії самих під-
приємств машинобудівної галузі, органів місцевого 
самоврядування та органів центральної влади [3].

Висновки. Структура світового ринку знахо-
диться в постійній динаміці. За останні 10 років 
вітчизняне машинобудування значно здало свої 
позиції в експорті, особливо значне падіння спо-
стерігається після 2014 року у зв’язку з розривом 
попередніх торгових зв’язків. Нові ринки осво-
юються підприємствами повільно, оскільки зна-
чна кількість вітчизняних підприємств машино-
будівного комплексу досі пропонують застарілу 
продукцію і не використовують сучасні фінансові 
інструменти в процесі експорту, якими користу-
ються їх іноземні конкуренти.

Для успішного розвитку вітчизняних підпри-
ємств необхідні іноземні інвестиції, а для цього по-
трібні: спокійна, стабільна робота; прозорі умови 
ведення бізнесу для іноземних інвесторів; інтегра-
ція нормативно-правової бази України з відповід-
ними практиками ЄС, що сприятиме збільшенню 
частки українського експорту саме на ці ринки; 
налагодження ефективної логістичної системи, у 
т. ч. з поставки імпортної сировини; переведення 
підприємств на технології ресурсозбереження, на 
екологічно ефективні технології для утримання 
конкурентних цін на продукцію. Основними за-
вданнями на нинішньому етапі є вибір спеціаліза-
ції вітчизняних підприємств відповідно до потреб 
світового ринку машинобудування, зміцнення 
науково-технологічного потенціалу машинобудів-
них підприємств. Тому подальших наукових дослі-
джень потребують питання укріплення старих та 
формування нових конкурентних переваг україн-
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ських підприємств на світовому ринку машинобу-
дування.
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІї  
ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ КОМУНІКАЦІЙ

Анотація. У статті визначено тенденції цифрового маркетингу. Досліджено чинники культурного по-
рядку і сегменти онлайн-спільнот, які формуються за допомогою культурних чинників. Наведено специфіку 
прогресивних інструментів у цифровому маркетингу комунікацій, можливості та переваги онлайн-спілку-
вання, маркетингові цілі в онлайн-діяльності.

Ключові слова: соціальні мережі, сегментація, цифровий маркетинг, цифрові маркетингові комунікації, 
онлайн-спільноти.

Summary. The article identifies the trends of digital marketing. The study of factors of cultural order and segments 
of online communities, which are formed by cultural factors. The specificity of progressive tools in digital marketing com-
munications, opportunities and benefits of online communication, marketing goals in online activities are presented.

Key words: social network, segmentation, digital marketing, digital marketing communications, online community.

цифровий маркетинг — це маркетинг масо-
вої індивідуалізації, що дозволяє в системі «про-
давець — покупець» створити персоналізований 
підхід для задоволення попиту. Для цього необхід-
но модернізувати теоретичні основи українського 
маркетингу, включаючи творче знищення під-
ходів до сегментації цільових ринків. цифровий 
маркетинг дозволяє використовувати додаткову 
фрагментацію, коли не група клієнтів, а кожен з 
них стає необхідним сегментом цільових ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні й практичні аспекти управління маркетин-
говими комунікаціями розглянуто у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних учених: А. В. Войча-
ка, Т. Г. Діброви, Т. І. Лук’янець, Г. Г. Почепцова, 
Т. О. Примак, Є. В. Ромата, Т. М. циганкової та ін. 
Питаннями маркетингових комунікацій в Інтер-
неті та загалом Інтернет-маркетингом займалися 
вчені: І. В. Бойчук, Л. В. Балабанова, Є. П. Голуб-
ков, О. В. Гуменна [2], Т. В. Дейнекін, Т. В. Дубо-
вик, Н. С. Ілляшенко, С. М. Ілляшенко, І. Л. Ли-
товченко, М. С. Лебеденко, М. А. Окландер [4], 
В. П. Пилипчук, В. Л. Плескач, І. Л. Решетнікова, 
І. В. Успенський та багато інших.

Метою статті є вивчення тенденцій цифрово-
го маркетингу для виявлення типів онлайн-спіль-
нот та розробка моделей цифрових маркетинго-
вих комунікацій на основі сегментації споживачів 
в онлайн-середовищі.

Постановка проблеми. На початку XXI сто-
ліття мінливе оточення стало новим викликом 
для теорії маркетингу. Традиційні способи жит-
тя змінюються, споживачі стають більш рухли-
вими, руйнуються вікові обмеження, відбува-
ється інтеграція глобального, а місцевий рівень 
споживання зростає. Платформи для рекламної 
експозиції також змінилися, це обумовлено 
тим, що зростає вартість онлайнових спільнот, 
які цілеспрямовано обмінюються інформацією 
щодо покупок.

Такі споживчі мережі створюються не за тра-
диційними соціально-демографічними та еко-
номічними характеристиками сегментації, а на 
культурно-філософських підставах. Втрата важ-
ливості застосовувати традиційні підходи до сег-
ментації цільових ринків стала очевидно. Ефек-
тивність традиційних маркетингових комунікацій 
знизилась. Проблема полягає в тому, щоб проти-
стояти значній кількості конкурентоспроможної 
продукції, рекламі.

Розумний споживач готовий до дій, характер 
яких залежить від особливостей його світосприй-
няття. Споживачі відрізняються за специфічни-
ми внутрішніми реакціями на той самий подраз-
ник за допомогою селективного сприйняття, 
неправильного тлумачення та запам’ятовування. 
це вимагає індивідуального підходу до кожного 
клієнта.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
цифровий маркетинг — це форма здійснен-
ня маркетингової діяльності з використанням 
цифрових каналів: Інтернет, локальні мережі, 
комп’ютери, мобільні телефони, цифрове теле-
бачення, рекламні дисплеї, інтерактивні дисплеї, 
POS-термінали.

Технологічні інновації призводять до роз-
витку інформаційної, логістичної, складської, 
фінансової, інституційної інфраструктури, яка 
має суттєвий вплив на онлайн-ритейл. Вірту-
альні 3D-магазини з примірочними, технології 
для здійснення покупок на базі радіочастот-
них RFID-міток, безконтактні технології NFC 
для проведення платежів, Self Checkout каси 
самообслуговування — приклади змін у інфра-
структурі сучасної торгівлі. Для країн з емер-
джентними ринками розвиток торгівлі стримує 
притаманна слабкість інфраструктури: поганий 

стан доріг і низький рівень транспортних по-
слуг, відсутність розгалуженої складської інф-
раструктури, нерозвиненість системи електрон-
них платежів.

На сучасному етапі розвитку маркетингу та 
економіки в цілому існують розроблені моделі і 
методи, які дозволяють впливати на аудиторію 
навіть у офлайн-середовищі. це досягається за 
допомогою додатків на телефонах.

Мобільні технології істотно змінюють бізнес-
моделі, оскільки різноманітні дії з інформацією 
можна здійснювати дистанційно. Смартфони є 
персоніфікованим багатофункціональним ме-
режевим пристроєм, який має широкий спектр 
додатків, відеокамери, фотокамери, дозволяє 
з’єднуватися з усіма приладами в Інтернет, з ін-
шими людьми. За прогнозними даними у 2017 р. у 
світі мало бути близько 2,5 млрд. власників смарт-
фонів (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості власників смартфонів у світі [1]

Чим вищі темпи зростання економіки, тим 
швидше збільшується кількість смартфонів. У 
2014 р. економіка Китаю вийшла на перше місце 
в світі за темпами зростання, відповідно, Китай 
займає перше місце в світі за кількістю власників 
смартфонів. На другому місці економіка США. 
Хмарні технології дозволяють обробляти великі 
масиви несистематизованої інформації, систе-
матизуючи її. Безумовно, це полегшує прийняття 
маркетингових рішень.

Існує нова форма маркетингових агенцій — 
так звані Digital agencies. На відміну від звичайних 
засобів масової інформації, ці агенства пропону-
ють такі послуги:

 — розроблення веб-сайтів, медіа та контек-
стної реклами, дизайн, виробництво;

 — розроблення стратегії розвитку дизайну в 
цифровому середовищі;

 — співпраця з онлайновими спільнотами 
(групи та сторінки в соціальних мережах, блогах, 
форумах та спеціалізованих сайтах);

 — організація подій у поєднанні онлайн/
офлайн просування;

 — переведення споживачів в інтернет-зону;
 — використання QR-кодів, служб геолокації, 

RFD, WOWcalls.
ці контакти дозволяють підвищити лояль-

ність клієнтів і рівень проведення широкомасш-
табних рекламних акцій та вибірок, щоб зрозумі-
ти поведінку й мотиви цільової аудиторії.

Останнім часом частка SMM (Social Media 
Marketing) у бюджетах великих рекламодавців 
зросла в кілька разів. Найбільш вимогливою є со-
ціальна мережа Facebook, однак з точки зору біз-
нес-компоненту ВКонтактє є більш ефективною і 
прибутковою. це обумовлено тим, що вартість за-
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лучення аудиторій у цій мережі нижча, і має біль-
шу кількість українських користувачів.

Більш того, зростання SMM відбулося, перш 
за все, через збільшення витрат на просування в 
соціальних мережах. Новий інструмент цифро-
вого маркетингу — так звані «хмарні» техноло-
гії — стали поштовхом для початку цього процесу. 
Він відбувається за допомогою таких послуг, як 
Pandora, Apple iCloud, Spotify, Amazon Cloud Drive.

Слід відзначити, що цифрові технології по-
зитивно впливають на відеорекламу. Швидкість 
відео зростає, що формує новий сегмент в інтер-
нет-рекламі. На додаток до цього, крім попере-
дніх рулонів і кліпів для поп-музики, викорис-
товуються інші формати вставок фірмового або 
рекламного відеоматеріалу на різних платфор-
мах. Динаміка зростання кількості нових спо-
живачів обумовлена переглядом такого промо-
відео. Крім того, воно є більш ефективним, ніж 
традиційні статичні банери. Останнім часом рі-
вень витрат на відео-рекламу для інтернет-сайтів 
значною мірою зріс.

Наступна тенденція в цифровому маркетин-
гу — мобільний маркетинг. Раніше геолокацій-
ні послуги та програми використовувались для 
«приведення клієнта до дверей» конкретного ма-
газину, тепер така практика включає в себе покуп-
ки безпосередньо в магазині з доставкою та мож-
ливістю повернення або обміну товару. Крім того, 
кожен споживач і потенційний клієнт має можли-
вість залишити коментар та відзначити продавця, 
формуючи позитивний чи негативний його імідж.

На цьому етапі буде доцільним застосува-
ти крауд-технології. це інструменти організації і 
використання результатів діяльності спільнот та 
інших неструктурованих груп у мережі Інтернет 
на основі соціальної взаємодії учасників цих спів-
товариств. За результатами дослідження особли-
востей поведінки споживачів з’ясовано зростання 
ролі соціальних мереж та співтовариств у купі-
вельній поведінці споживачів: середня кількість 
спільнот, до яких входили користувачі у 2010 р. 
складала 4,5 %, а у 2014 р. ця кількість збільши-
лась до 38,7 %, обсяг продажів у соціальних мере-
жах — з 12 % у 2013 р. до 39 % у 2015 р.

Головним завданням крауд-маркетингу є 
управління відгуками та рекомендаціями Інтер-
нет-користувачів так, щоб вони в кінцевому під-
сумку працювали дистриб’ютором компанії. Крім 
того, крауд-маркетинг істотно покращує репута-
цію компанії та підвищує позицію сайту в резуль-
татах пошуку. Таким чином, крауд-маркетинг є 
гібридом декількох видів інтернет-просування: 
репутаційного менеджменту, стимулювання про-
дажів за допомогою спілкування з аудиторією, 
SEO оптимізації.

Для локального бізнесу вузької тематики ви-
користовувати крауд-маркетинг достатньо склад-

но. Існують галузі, для яких він не тільки склад-
ний, а й часто неефективний. Наприклад, для 
підприємств важкої промисловості або продавців 
специфічного обладнання, яке цікавить вузьке 
коло фахівців. Отже, крауд-маркетинг варто ви-
користовувати для споживчого ринку, для про-
мислового — він не дасть очікуваного ефекту [2].

З фокусу на збільшенні кількісних показни-
ків спеціалісти з маркетингу перейшли до якіс-
ного вимірювання. Так, стало можливим точно 
оцінити рентабельність інвестицій у соціальні ме-
режі та онлайн-платформи.

У той же час не існує універсального показ-
ника рентабельності інвестицій для інтернет-мар-
кетингової діяльності. Кожна рекламна кампанія, 
яка включає онлайн-інструменти та платформи, 
характеризується відповідним набором ключових 
показників ефективності, цілей, типів викорис-
таного вмісту та онлайн/офлайн каналів для про-
сування. Крім того, відрізняється не тільки набір 
інструментів і платформ, але й профіль бренду і 
побудова вертикального та горизонтального рів-
нів зв’язку.

Для онлайн-сегментації навколишнього се-
редовища та вибору цільових сегментів онлайн-
спільноти маркетологу слід ознайомитися зі спо-
собом життя споживачів з точки зору розуміння 
інформації, а саме:

 — яку інформацію несуть канали і на яких з 
них слід концентрувати зусилля;

 — яка інформація цікава;
 — які тактичні та стратегічні проблеми існу-

ють у споживача.
Таким чином, важливо знати, за якими па-

раметрами та пріоритетами споживач буде ана-
лізувати пропозицію, надану підприємством, і за 
якими критеріями буде робитися вибір. Основні 
джерела для отримання інформації:

1) інтернет-простір;
2) первинні документи, що супроводжують 

транзакцію;
3) звіти менеджерів з продажу.
Основними проблемами використання такої 

інформації є:
 — створення швидкого зворотного зв’язку зі 

споживачем;
 — структурування даних;
 — пошук співвідношення між усіма видами 

ЗМІ і стилями подання;
 — персоніфікація інформації;
 — надання зручної форми для використання 

інформації.
З появою соціальних мереж з’явилися нові 

методи збору маркетингової інформації, що за-
безпечує можливості для раціоналізації процесів 
сегментації:

1) організація опитувань у соціальних мере-
жах стала вбудованим механізмом.
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2) персоніфікація, візуалізація, одержання 
демографічних, соціальних та особистих ознак 
респондентів. Індивідуальна інформація отриму-
ється без використання додаткового програмного 
забезпечення, аналітичній обробці піддається від-
повідь і створюється профіль сегменту цільового 
ринку;

3) аналіз маркетингового середовища. На-
приклад, у розділі «Новини», натиснувши опцію 
«Додатково» або «Пошук за певними критері-
ями», можна зібрати інформацію про переваги 
потенціалу клієнтів, а опція «Геолокація» до-
зволяє сегментувати їх за територіальною озна-
кою. Крім того, згадка про посилання дозволить 
контролювати діяльність конкурентів відповід-
но до згадувань адреси спільноти, веб-сторінки, 
сайту, блогу тощо;

4) встановлення зв’язку з респондентами 
у формі SMS-повідомлень з проханням взяти 
участь в опитуванні, яке може бути орієнтоване 
на частоту, час, сегмент ринку;

5) розширення бази респондентів, тобто од-
ночасне опитування користувачів різних соціаль-
них мереж, що, в ідеалі, дає можливість досягти 
загальної сукупності опитування.

Загалом, ефективна сегментація цільової 
аудиторії в соціальних мережах забезпечує наяв-
ність таких атрибутів:

 — індивідуальний профіль підприємства — 
це короткий його опис з ключовими словами, 
які використовуються цільовою аудиторією, 
а також малюнок (логотип), що формує імідж 
підприємства;

 — використання хеш-тегів — ставлення міт-
ки, яка складається зі спеціальної сітки знаків 
(#) і не містить пропусків. Розмістивши хеш-тег у 
своєму посиланні, автор намагається знайти тих, 
хто його шукає. цей символ може бачити вся лінія 
користувачів;

 — управління інтересами цільової аудиторії 
через моніторинг подій та референтних груп. Іс-
нують програми, які дозволяють автоматизувати 
цей процес, наприклад Twidium. це спеціалізова-
не програмне забезпечення, яке дозволяє поста-
вити на потік весь процес;

 — спілкування в мережах з географічно 
близькими клієнтами через точне місце розташу-
вання за допомогою ip-адреси, яка вказує точку 
широти і довготи, а також радіус навколо певної 
точки.

При цьому використання соціальних мереж 
надає опитуванням нові функції:

 — огляд як прихована реклама, питання та 
відповіді можуть розповісти про продукти з на-
данням вказівки щодо їх використання;

 — огляд як розвага для збільшення кількості 
респондентів, можуть бути питання та відповіді, 
надані у вигляді розваг (гумор, фото), тому що 

соціальні мережі є популярним місцем для про-
ведення часу;

 — огляд як вірусний маркетинг, форма запи-
тань і відповідей може створити вірусний трафік.

Інтернет-спільноти в соціальних мережах 
часто формуються на основі таких чинників, як 
культура і субкультура. Культура як форма суспіль-
ної свідомості виникла в релігії та міфології. Суб-
культура — це система цінностей, норм, поглядів, 
поведінки, стилів життя, що має специфічні осо-
бливості і формується на етнічному, релігійному, 
расовому, регіональному, віковому, професійному, 
ідеологічному рівях, інтересах, смаку. Субкульту-
ра може відрізнятись від пануючої культури своєю 
власною системою цінностей: мова, поведінаи, 
одяг та інші аспекти.

У багатьох розвинених країнах світу такі со-
ціальні формування відіграють значну роль у 
суспільстві, а також накладають свій відбиток на 
політичний та економічний розвиток країни. На-
ведемо деякі із сучасних субкультур:

 — музичні, які відрізняються поведінковими 
стандартами та зовнішнім виглядом учасників;

 — художні — захоплення певним видом 
мистецтва або хобі. Так, у середині ХХ століття 
існувала субкультура рольових ігор (історична 
реконструкція, екстремальні види спорту, рекон-
струкція творів мистецтва);

 — захоплення японською мовою та культу-
рою малювання аніме, коміксів;

 — спортивні — є об’єднання прихильників 
різних видів спорту (футболу, альпінізму, туризму, 
рибалки та ін.).

Усі ці види діяльності дозволяють створювати 
нові ринки товарів і розробляти радикальні стра-
тегії, використовуючи цифрові дані та аналізуючи 
цільовий сегмент аудиторії для більш ефективної 
маркетингової діяльності. Вплив на онлайн-спіль-
ноти можливий завдяки цифровому маркетингу 
комунікацій, який являє собою набір заходів для 
просування продуктів через мережу Інтернет.

Слід пам’ятати, що людина приймає рішення 
щодо якості веб-сайту практично миттєво. Зазви-
чай перше враження стає вирішальним. Тепер ко-
мунікативна кампанія не може вважатися успіш-
ною, якщо вона не використовує серію нових 
технологій:

 — RTB (торги в режимі реального часу), тоб-
то операції в режимі реального часу;

 — SMM (маркетинг соціальних мереж);
 — SMO (оптимізація соціальних мереж);
 — SEO (оптимізація пошукових систем);
 — SEM (маркетинг в пошукових системах).

Необхідно розглянути новітні маркетингові 
комунікації, які включають в себе цілі маркетин-
гової діяльності компанії в Інтернеті, форми, за-
соби реалізації, особливості та переваги цифрово-
го спілкування (рис. 2).
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ці комунікаційні технології надають марке-
тологам такі можливості:

1) визначати рейтинг та структурувати цільо-
ву аудиторію;

2) аналізувати рівень інтересу користувача до 
товару відповідно до таких показників: кількість 
звернень, хостів, час, витрачений на сайт і кон-
кретну сторінку; вивчення бажань, намірів, запи-
тів, скарг;

3) персоналізувати пропозиції продукції;
4) прискорити підготовку звітів про результа-

ти маркетингових кампаній;
5) прискорити час обслуговування клієнтів;
6) покращити якість обслуговування клієнтів 

за рахунок автоматизації оброблення замовлень.
Згідно з дослідженнями, пріоритетними за-

вданнями маркетингової діяльності підприємств 
у соціальних мережах є:

 — залучення нових прихильників — 67 %;
 — поліпшення позиції бренда — 67 %;
 — вплив на поведінку користувача — 61 %;
 — формування та підтримання позитивної 

репутації — 59 %;
 — збільшення продажів — 58 %;
 — покращення сервісу — 56 %;
 — створення точок удару — 55 %;
 — проведення PR-акцій — 55 %;
 — збільшення числа згадки в мережі — 55 %;
 — пошук та залучення клієнтів через Інтер-

нет — 55 %;
 — визначення відповідних показників — 

43 %;
 — вплив на ціну акцій — 22 %.

Основним джерелом доходу для більшості со-
ціальних мереж є продаж цільової реклами. Корис-
тувачі залишають особисту інформацію, яка формує 
споживчі характеристики, такі як вік, стать, інтер-
еси, це дозволить маркетологам точно виокремити 
відповідні цільові аудиторії. У той же час деякі ко-

ристувачі реєструються у соціальних мережах ви-
ключно для спілкування, а не для пошуку інформа-
ції, що знижує рівень сприйняття ними реклами.

Інтуїтивний інтерфейс веб-сайту підви-
щує лояльність бренда і спрощує логістичні 
процеси. За допомогою так званого «вірусного 
ефекту» та інших інноваційних підходів підпри-
ємства формують довготривалу лояльність і по-
зитивний попит.

Для зручності користування веб-сторінками 
використовується CMS (Content Management 
System — система управління вмістом). це функ-
ціонал, який дозволяє оновлювати інформацію на 
веб-сайті, публікувати її та оновлювати без залу-
чення фахівців. Для налагодження роботи достат-
ньо провести навчання персоналу лише в контек-
сті взаємодії із системою.

Для того, щоб бути ефективним у соціальних 
мережах, технології вірусного маркетингу повин-
ні враховувати досягнення психолінгвістики. 
Інновації також повинні враховувати два етапи 
сприйняття товарів споживачем:

1) пошук і збір інформації про ексклюзив-
ність ідеї та знайомство з новим продуктом;

2) прийняття рішення щодо придбання про-
дукту.

За наявності переваг нових технологій важли-
во мати на увазі, що спілкування зі споживачами 
повинно інтегруватися за допомогою як цифро-
вих, так і традиційних інструментів (реклама, PR, 
особисті продажі, просування товарів). Необхід-
но максимально використовувати сильні сторони 
кожного інструмента й уникати їх слабкості [4].

Висновки. Для підвищення ефективності мар-
кетингової діяльності дуже важливо вкладати ко-
шти в нові цифрові канали комунікації з наявними 
і потенційними клієнтами, створювати нові типи 
відносин для відкриття удосконалених можливос-
тей, застосовувати відчутні бонуси для залучення 

Рис. 2. Інноваційні технології просування продукції в Інтернеті (розроблено авторами згідно з [3])
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прихильників і створювати автономні й мережеві 
спільноти для зміцнення бренду. Активний розви-
ток цифрових технологій та Інтернету, а також під-
вищення рівня важливості якісної та оперативної 
інформації для успішного ведення бізнесу дають 
змогу істотно розширити спектр інформаційних 
сервісів і зробити їх ще більш оперативними.
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УДК 631.1:338.43 В. А. Ковтун

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОї ПРОДУКЦІї

Анотація. Визначено умови, що забезпечують ефективність організації виробництва сільськогосподар-
ської продукції, специфіку аграрного розвитку за сучасних умов, оцінено вплив на ефективність різних його 
складових. Встановлено, що для ефективного сільськогосподарського виробництва необхідно: поліпшити 
розширене відтворення галузі сільського господарства на основі підвищення продуктивності праці; раціона-
лізувати організацію виробництва, поліпшити якість продукції за рахунок раціонального використання біо-
логічного потенціалу рослин та тварин; покращувати виробничий потенціал аграрних підприємств; сприя-
ти мотивації та можливостям розширення інвестування; впроваджувати досягнення науково-технічного 
прогресу; підвищувати рівень капіталізації галузі на основі здійснення приватної власності на землю.

Ключові слова: аграрне підприємство, виробництво сільськогосподарської продукції, організація вироб-
ництва, планування, економічне стимулювання виробництва, фінансування, кредитування, ціноутворення, 
господарський розрахунок, організація праці, управління, ефективність.

Summary. The conditions are determined that ensure the efficiency of the organization of agricultural pro-
duction, the specifics of agrarian development in modern conditions, and the effect on the efficiency of various of 
its components are estimated. It is established that for effective agricultural production it is necessary:   to improve 
the extended reproduction of the agricultural sector on the basis of increasing labor productivity; rationalize the 
organization of production, improve the quality of products through the rational use of biological potential of plants 
and animals; to improve the production potential of agrarian enterprises; promote motivation and opportunities for 
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expansion of investment; to implement achievements of scientific and technological progress; to increase the level of 
capitalization of the industry on the basis of the implementation of private ownership of land.

Key words: agricultural enterprise, agricultural production, organization of production, planning, economic stimula-
tion of production, financing, lending, pricing, economic calculation, organization of labor, management, efficiency.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
ринкової економіки конкурентоспроможними є 
агропідприємства, які досягають високого рівня 
економічної ефективності виробництва сільсько-
господарської продукції. Сучасна структура сіль-
ськогосподарського виробництва та переробки 
його продукції, співвідношення різних організа-
ційно-правових форм господарювання склалися 
під впли вом соціально-економічних процесів, 
які відбувалися в умовах аграрної реформи. Для 
успішного виробництва аграрної продукції необ-
хідне поєднання організаційних, економічних 
умов з технологічними та технічними, зважаючи 
на вимоги сьогодення. Проблема ефективнос-
ті виробництва сільськогосподарської продукції 
може бути вирішена через удосконалення орга-
нізації виробництва і завдяки економічному ме-
ханізму розвитку аграрних підприємств різних 
форм власності та господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання ефективної організації виробництва та 
економічного механізму розвитку аграрних під-
приємств досліджується в роботах багатьох укра-
їнських вчених, найвідомішими з яких можна 
назвати таких як: С. П. Азізов, В. Г Андрійчук, 
П. С. Березівський, В. С. Габор, І. С. Гурська, 
П. М. Макаренко, М. Й. Малік, Л. О. Мармуль, 
В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук, М. В. Семи-
кіна, О. В. Харчишина, І. І. Червень, В. Й. Шиян 
та ін.

Відбулися зміни відносин власності та форм 
господарювання, законодавчо признана при-
ватна власність на землю та майно, установлена 
рівноправність різних форм господарювання, 
проведено роздержавлення землі, надано право 
власникам земельних паїв та майна розпоряджа-
тися ними.

У зв’язку із суттєвими змінами як у плані ор-
ганізації аграрного виробництва, так і економіч-
ного механізму його забезпечення на сьогодення 
необхідно удосконалювати ці дві суттєві складові 
виробництва сільськогосподарської продукції.

Метою статті є висвітлення особливостей 
організаційної та економічної складової вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. За-
вдання дослідження — систематизувати складові 
організації виробництва сільськогосподарської 
продукції та його економічного забезпечення з 
метою успішного підвищення рівня рентабель-
ності, збереження та збільшення потенціалу ба-
гатоукладних аграрних підприємств, конкурен-
тоспроможності продукції, отримання мінімуму 
ризиків.

Матеріали і методи дослідження основних 
складових сільськогосподарського виробни-
цтва — це процес збирання та аналізу інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень. 
цілі культури організації виробництва аграрної 
продукції можуть бути поведінкові, ефективнос-
ті та моделювання, які передбачають опис окре-
мих явищ; використовуються експериментальні 
методи, що перевіряють причини і наслідки та 
їхній взаємозв’язок. З урахуванням інформацій-
них запитів суб’єктів внутрішньогосподарського 
управління, організацію і методику проведення 
внутрішньої організації виробництва та еконо-
мічну складову виробництва аграрної продукції 
необхідно здійснювати з урахуванням галузевих 
особливостей діяльності агропідприємств.

Організаційно-економічний механізм являє 
собою систему організаційних та економічних 
форм, методів, способів і критеріїв, за допомогою 
яких здійснюються економічні процеси і явища 
з виробництва аграрної продукції та втілюються 
в життя управлінські рішення із удосконалення і 
підвищення його ефективності

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аграрний сектор України має особливу роль у со-
ціально-економічному житті країни. Україна взяла 
на себе зобов’язання щодо гармонізації законо-
давства і стандартів якості життя населення відпо-
відно до вимог Європейського Союзу. Державна 
програма сталого сільського розвитку України до 
2025 року, яка сформована згідно зі спільною євро-
пейською політикою сільського розвитку, визна-
чає основною її метою поліпшення якості життя та 
економічного благополуччя сільських жителів.

Сталий розвиток сільських територій перед-
бачає: диверсифікацію економічної діяльності, 
створення робочих місць та подолання бідності, 
підвищення конкурентоспроможності аграрної 
продукції та збільшення обсягів її виробництва 
через створення сільськогосподарської коопера-
ції, підтримку екологічного балансу, підвищення 
якості життя сільського населення, підтримку ак-
тивності сільських громад тощо.

Державі не вдалося створити ефективні гос-
подарські формування як кооперативи та еконо-
мічні й соціальні стимули для сталого розвитку 
села. Стан сучасного села такий: бідність, відсут-
ність робочих місць, трудова міграція, майже від-
сутність соціальної інфраструктури, демографіч-
на криза та вимирання сіл. це може призвести до 
соціальної напруги, зниження демографічно-від-
творювальної бази та втрати етнографічної спад-
щини України.
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Проблемами розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва залишаються: низький рівень ін-
вестицій, забезпечення соціальними та економіч-
ними послугами на селі, дискримінація держави 
щодо підтримки середніх та малих форм госпо-
дарювання; відсутність аграрного реформування 
кооперації як засобу реалізації продукції дрібних 
та середніх аграрних товаровиробників; відсут-
ність механізму мотивації ініціатив сільських гро-
мад та низький рівень іміджу села [1].

За даними статистичної звітності, серед-
ня врожайність в Україні в 2–3 рази нижче, ніж 
у високорозвинених країнах. При порівнянному 
збільшенні продуктивності сільськогосподар-
ських культур та тварин в перспективі найближ-
чих 20 років нашій країні знадобиться в 2–3 рази 
більше потужностей зі зберігання, транспорту-
вання і переробки продукції, а отже, і оптимізація 
змін в організації та економічних можливостях 
виробництва сільськогосподарської продукції [2].

У ринковій економіці підприємство функціо-
нує як цілісна, єдина і збалансована система, яка 
орієнтована на певну мету. Підприємство — це 
осередок активної діяльності певного професій-

но-організованого колективу людей, здатного за 
допомогою наявних засобів виробництва і сучас-
них інформаційних ресурсів здійснювати обрані 
напрями діяльності та виробляти матеріальні бла-
га і послуги для задоволення попиту споживачів в 
умовах визначеного ризику.

Основні організаційно-економічні складо-
ві аграрних підприємств: додержання законів і 
рішень законодавчої та виконавчої влади; мате-
ріальна зацікавленість у результатах господарю-
вання; господарський ризик і відповідальність 
за результати господарювання; самоокупність, 
рентабельність, самофінансування; економічна 
самостійність.

В умовах ринку характер функціонування 
аграрного підприємства визначається вільним 
господарюванням та об’єктивними обмеження-
ми. Чинники, які обмежують діяльність агропід-
приємства зумовлені: попитом на продукцію та 
послуги; ресурсами підприємства; фінансові об-
меження; обмеження часом, через інфляцію; ви-
моги до якості і безпеки продукції [3].

Складові організації виробництва відображе-
но на рис. 1.

Рис. 1. Основні складові організації виробництва аграрної продукції (розроблено автором)
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Організаційно-економічна складова діяль-
ності аграрних підприємств розглядається як 
система організаційних, економічних, правових, 
управлінських і регулювальних дій, способів і 
процесів, які формують і впливають на порядок 
функціонування аграрних та переробних підпри-
ємств, що приведе до досягнення очікуваних еко-
номічних, технологічних, соціальних, екологіч-
них та інших результатів [4].

Важливою ознакою класифікації підпри-
ємств є їхня правова форма, тобто комплекс 
правових і господарських норм, які визначають 
характер, умови й способи формування еконо-
мічних відносин між працівниками і власника-
ми підприємства, між підприємством та іншими 
суб’єктами господарювання, підприємствами та 
органами державної влади.

Організаційно-правові форми господарю-
вання підприємств передбачені законами та ін-
шими нормами господарського права і залежать 
від: форми власності; обсягу і асортименту про-
дукції, що випускається; формування капіталу; 
характеру і змісту діяльності; способів входження 
у об’єднання; методів ведення конкурентної бо-
ротьби тощо.

Суб’єкти господарювання: господарче това-
риство; повне товариство; командитне товари-
ство; товариство з обмеженою відповідальністю; 
товариство з додатковою солідарною відповідаль-
ністю; акціонерні товариства; особисте підпри-
ємство; виробничі кооперативи; державні унітар-
ні підприємства; споживчий кооператив тощо. 
Правові норми регулюють як порядок організа-
ції створення й розвитку аграрних підприємств, 
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внутрішні й зовнішні відносини, так і їх вироб-
ничу діяльність Організаційно-економічні умо-
ви передбачають передусім формування системи 
аграрних підприємств, фермерських господарств, 
господарств населення, переробних підприємств 
та інших суб’єктів ринкової інфраструктури, від-
працювання стратегічних напрямів і методів ді-
яльності, спрямованих на налагодження обмінних 
процесів, тобто процесів виробництва, купівлі та 
реалізації аграрної продукції [3]

Впровадження системи управління якістю 
як організаційної складової дозволить підвищити 
продуктивність праці, зни зити витрати виробни-
цтва, а отже, збільшити прибуток, підвищити рі-
вень кваліфікації працівників, ство рити систему 
мотивації їхньої праці та особистої зацікавленості 

у розвитку підприємства, гнучке реагування на 
поведінку ринку [4].

Сучасні розвинуті аграрні формування приді-
ляють більше уваги своїй культурі організації ви-
робництва, що є ідеологією управління, та орга-
нізації соціально-економічної системи аграрного 
господарства, що також виступає важливим ре-
сурсом для вдосконалення механізмів його госпо-
дарювання. це обумовлено виникненням нових 
умов господарювання, зростанням невизначенос-
ті зовнішнього середовища, науково-технічним 
прогресом, зміною мотивації працівників.

Існують три школи культури організації ви-
робництва: поведінкова, ефективності та моделю-
вання (рис. 2). це є базовим елементом внутріш-
нього середовища аграрного підприємства, який 

Рис. 2. Школи культури організації виробництва (розроблено автором)
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забезпечує оптимальну внутрішню інтеграцію 
та зовнішню адаптацію і виступає інтегральною 
характеристикою рівня її розвитку, формуєть-
ся в результаті міжособистісної взаємодії членів 
аграрного підприємства в процесі його функці-
онування та цілеспрямованого впливу керівни-
цтва, включає імпліцитну (переконання, ціннос-
ті, принципи, соціально-психологічний клімат) 
та експліцитну (документально-нормативне за-
безпечення управління, символи, традиції, імідж, 
бренд) складові [5].

Організаційно-економічні особливості ви-
робництва та реалізації аграрної продукції роз-
глядаються як сукупність організаційних форм 
і економічних важелів, взаємодія яких дозволяє 
забезпечити стабільне функціонування та ефек-
тивний розвиток сільськогосподарських вироб-
ників цієї продукції в сучасному ринковому се-
редовищі.

Організаційно-економічні умови ефектив-
ного функціонування сільськогосподарських під-
приємств-виробників аграрної продукції мають 
забезпечити розв’язання таких ключових завдань, 
як соціально-економічний розвиток села, зрос-
тання добробуту сільських жителів, продовольче 
забезпечення та національна безпека країни. їх 
ефективність значною мірою залежить від специ-
фіки природно-економічних умов господарюван-

ня, організаційних форм виробництва та реаліза-
ції агропромислової продовольчої продукції.

У більшості аграрних підприємств організа-
ція виробництва передбачає розвиток однієї або 
двох галузей рослинництва й однієї або двох га-
лузей тваринництва в раціональному поєднанні 
з додатковими та підсобними галузями. Спеціа-
лізація спрямована на збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції з одиниці зе-
мельної площі та тварин, підвищення товарності 
виробництва, зниження собівартості продукції, 
підвищення рентабельності виробництва.

Організаційно-економічні складові ефек-
тивного функціонування виробників аграрної 
продукції на сучасному етапі його розвитку дає 
підстави стверджувати про необхідність інтен-
сифікації розвитку цієї галузі на інноваційній 
основі, яка передбачає для галузі рослинництва 
зменшити ризики глобального потепління че-
рез: дотримання науково-обґрунтованих сіво-
змін; перегляд структури посівних площ з впро-
вадженням сортів для озимих зернових культур 
з високою зимо- і посухостійкістю, стійкістю до 
осипання зерна, вилягання, ураження борош-
нистою росою, бурою листовою іржею, корене-
вим гниллям тощо. Озима пшениця була, є і буде 
стратегічною культурою країни, тому в умовах 
глобального потепління ставку слід робити не 
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тільки на посухостійкі сорти, особливо в зоні ри-
зикового землеробства, а і на парові попередники 
і сучасні системи зрошення (підземне зрошення). 
Важливо впроваджувати новітні сорти та гібриди 
сільськогосподарських культур, хімічні препарати 
росту та захисту рослин, переглянути технологію 
виробництва аграрної продукції. На невеликих 
площах слід розміщати виноградники та овочеві, 
горіхоплідні, фруктово-ягідні та нішові культури.

У галузі тваринництва необхідно здійснювати 
нарощування поголів’я худоби і птиці, особливо 
маточного поголів’я, яке забезпечить розширене 
відтворення стада в аграрних формуваннях. Еко-
номічне стимулювання розвитку галузі тваринни-
цтва в аграрних формуваннях має здійснюватися 
в умовах вільного ціноутворення в поєднанні з 
державним регулюванням, а також впроваджен-
ня контрактної системи заготівлі тваринницької 
продукції між товаровиробниками і переробними 
підприємствами [6].

Встановлення раціональних розмірів аграр-
ного виробництва — важлива складова організа-
ції й підвищення його ефективності. Посилення 
концентрації виробництва робить позитивний 
вплив на результати господарської діяльності. Аг-
ропідприємства, які є учасниками інтеграційних 
об’єднань, досягають більш високих результатів. 
Доцільним є поширення різних великотоварних 
господарських структур із урахуванням їх можли-
востей щодо раціонального використання земель 
та інших засобів виробництва, галузевих та регіо-

нальних особливостей ведення сільського госпо-
дарства.

Економічний механізм є системою взаємо-
відносин планово-економічних форм і методів 
управління, організації та стимулювання вироб-
ництва, які спрямовані на пропорційний роз-
виток сільського господарства та інших галузей 
АПК на інтенсивній основі. Основними ланками 
економічного механізму господарювання є плану-
вання, економічне стимулювання виробництва, 
фінансування та кредитування, ціноутворення, 
господарський розрахунок, організація праці та 
управління. Економічний механізм АПК — це су-
купність взаємопов’язаних організаційно-еконо-
мічних методів планового впливу на погодження 
госпрозрахункових інтересів підприємств, які за-
безпечують взаємні дії та організаційну спрямо-
ваність в просуванні продукту від виробника до 
споживача.

Основні економічні складові виробництва 
аграрної продукції надані на рис. 3.

Агропромислова діяльність тісно пов’язана з 
біологічними процесами та особливостями їх по-
ходження, оскільки виробничо-господарські про-
цеси в сільському господарстві взаємопов’язані з 
процесами функціонування живої природи і про-
ходять в нерозривній єдності. Розвиток живих 
організмів, їх розмноження і ріст відбуваються 
за біологічними законами, у чому і проявляють-
ся особливості, характерні лише для аграрного 
сектору економіки. Саме вони є визначальними 

Рис. 3. Основні економічні складові виробництва аграрної продукції (розроблено автором)
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у процесі реалізації перспективних напрямів роз-
витку та сталого зростання АПК.

Результативна оцінка природного ресурсу 
може визначатися як за величиною доходу, який 
отримується від використання його в економіці, 
так і за витратами, необхідними для заміщення 
цього ресурсу шляхом застосування інших видів 
капіталу (ресурсів, фінансових коштів, трудових 
факторів). При економічій оцінці природних 
ресурсів включаються кількісні та якісні показ-
ники, які у процесі використання динамічно змі-
нюються.

Прогресивним напрямом використання біо-
ресурсного потенціалу є ресурсозбереження, що 
забезпечує раціональне використання природних 
ресурсів та підвищення ефективності виробни-
цтва за умови мінімізації кількості використаної 
природної сировини, основних та допоміжних 
матеріалів.

Подальший розвиток сільського господар-
ства передбачає пошук шляхів, що поєднують 
екологічну спрямованість екстенсивного сіль-
ського господарства і переваги інтенсивного ви-
робництва продовольства. Розуміння стійкості 
сільського господарства стало головною лінією 
політики розвитку галузі з одночасним піклуван-
ням про навколишнє середовище і необхідністю 
забезпечення світового населення продуктами 
харчування.

Альтернативна енергетика стає одним із ба-
зових напрямів розвитку технологій, разом із ін-
формаційними та нанотехнологіями вона стає 
важливою складовою нового постіндустріального 
технологічного укладу. Для реалізації запрова-
джень загальнодержавних організаційно-еконо-
мічних механізмів потрібні відповідні механізми 
на рівні підприємств [7].

Необхідним є створення системи самоза-
безпечення сільського господарства пальним і 
органічними добривами шляхом формування 
сільськогосподарських підприємств, які забезпе-
чуватимуть у повному обсязі власні потреби в паль-
ному і добривах, що знизить собівартість та підви-
щить ефективність виробництва. Виробництво 
біогазу та відповідні виробництва електроенергії і 
тепла є найкращим способом обмеження випаро-
вування парникових газів, а також ефективним 
інструментом захисту навколишнього середовища 
в довгостроковому періоді. Одним із напрямків 
самозабезпечення органічними добривами є роз-
повсюдження застосування компосту власного ви-
робництва, що потребує мінімальних витрат.

Всебічна підтримка держави в межах заходів, 
затверджених СОТ, є одним із основних факторів 
стимулювання для збільшення обсягу продукції 
аграріїв, особливо необхідні: наукові досліджен-
ня, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 
інформаційно-консультативне обслуговування, 

сприяння збуту аграрної продукції через збиран-
ня, обробку і розповсюдження інформації; забез-
печення доходу товаровиробникам та удоскона-
лення землекористування, сприяння структурній 
перебудові виробництва, дотації та часткові ком-
пенсації витрат на придбання добрив і отрутохі-
мікатів, цінова підтримка, пільгове кредитування 
аграрних виробників тощо.

На розвиток територій у 2018 році з Держав-
ного бюджету спрямовано 37,8 млрд. грн. Голов-
ному розпоряднику коштів — Мінагропрому ви-
ділено більше 6,5 млрд. грн., а саме: на державну 
підтримку галузі тваринництва — 4 млрд. грн.; 
на фінансову підтримку розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарських товарови-
робників, заходів в агропромисловому комплек-
сі шляхом здешевлення кредитів — відповідно 
1 млрд. грн., 945 млн. грн. та 66 млн. грн. Держав-
на підтримка розвитку хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників та ягідників і на-
гляд за ними становить 300 млн. грн. На підви-
щення кваліфікації фахівців агропромислового 
комплексу виділяється 21,5 млн. грн. [8].

Особливої уваги потребує формування ефек-
тивного цінового механізму. Система реалізації 
сільськогосподарської продукції в аграрній галузі 
залишається одним із найбільш складних і про-
блемних питань. Відсутність чіткої схеми реалі-
зації «виробник — оптова торгівля — роздрібна 
торгівля — споживач» негативно впливає на ціно-
ву ситуацію на аграрному ринку та не дає змоги 
виробникам одержати достатній доход від виро-
бленої продукції [4].

Низька платоспроможність населення, мо-
нополізм промислових підприємств і торгівлі, 
нестримне зростання кредитних ставок та цін на 
продукцію і послуги для сільського господарства 
потребують державної цінової підтримки аграрних 
товаровиробників. Важливе значення має регулю-
вання цін на енергоносії та інші товари матеріаль-
но-технічного постачання. Необхідні регульовані 
ціни на ресурси, які мають вирішальний вплив на 
загальний рівень та їх динаміку у аграрному сек-
торі, а також на продукти, виробництво яких зна-
ходиться на підприємствах, що мають монопольне 
становище на ринку. Підвищення цін на ці ресурси 
проти гарантованих необхідно компенсувати за ра-
хунок дотацій державного бюджету [9].

Покращення інвестиційної діяльності агро-
промислових підприємств і прискорення темпів 
її активізації дасть змогу прискорити темпи зрос-
тання аграрного виробництва. Джерелами інвес-
тицій можуть бути: внутрішньогалузеві нагро-
мадження, формування амортизаційного фонду, 
державні, приватні та іноземні інвестиції. Сіль-
ське господарство, попри свій імідж досить кон-
сервативної галузі, сьогодні є одним із найбільш 
наукомістких та інноваційних секторів економіки 
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України. Останніми роками, завдяки значній вну-
трішній конкуренції та амбіціям вийти на зовніш-
ні ринки, виробники сфокусувалися на ефектив-
ності вирощування й виробництва продукції та 
ефективних моделях управління бізнесом.

Створене агентство зі сприяння інвестиціям, 
гасло «Успішні інвестиції — mission possible». має 
працювати дуже конструктивно і швидко, визна-
чити, який інвестор потрібен, показати йому наші 
переваги. Створити такі умови, щоб інвестори не 
хвилювались про дозволи на реєстрацію землі і 
все інше, що сьогодні створює перешкоди для 
приходу бізнесу в Україні (зарегульованість, ко-
рупція, відсутність справедливого судочинства). 
Денаціоналізація деяких підприємств буде пози-
тивним кроком для залучення інвесторів.

Інвестиційна компанії Horizon Capital про-
понує повернутися до нульового оподаткування 
інвестицій, спрямованих у закупівлю основних 
фондів. це зменшить вартість проектів на 30 %, 
покращить їх інвестиційну привабливість. Завод 
Novacore — це результат міжнародного проекту, 
реалізованого в Україні з метою забезпечення ви-
сокоякісними преміксами як виробників білково-
мінерально-вітамінних добавок, так і вітчизняних 
комбікормових заводів, що входять до вертикаль-
но інтегрованих тваринницьких та птахівницьких 
агрохолдингів, що дозволяє останнім випускати 
високоякісну продукцію.

Сьогодні в Україні ЄБРР надає найдовші 
кредитні кошти на розвиток компаній «Біофар-
ма», «Біла лінія», «Інтерзапоріжжя», «Керамія». 
Керівники українських компаній часто не готові 
до приходу інвестора. Тільки 10 % бізнес-керівни-
цтва розуміють, що повинні бути прозорі для іно-
земного інвестора, пропонувати їх представникам 
місця в раді директорів і повністю бути прозори-
ми у використанні інвестицій і відповідальними 
за це. Треба, щоб власники і топ-менеджмент ре-
ально були готові змінювати підхід до управління, 
до прозорості прийняття рішень [10].

Висновки. Для забезпечення ефективного ви-
робництва сільськогосподарської продукції необ-
хідно поліпшити розширене відтворення галузі 
сільського господарства на основі: підвищення 
продуктивності праці; раціональної організації 
виробництва, поліпшення якості продукції за 
рахунок раціонального використання біологіч-
ного потенціалу рослин та тварин; покращення 
виробничого потенціалу аграрних та переробних 
підприємств; сприяння мотивації та можливос-
тям розширення інвестування; впровадження до-
сягнень науково-технічного прогресу; підвищен-
ня рівня капіталізації галузі на основі здійснення 
приватної власності на землю.
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УДК 338.001.36 К. А. Наймарк

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІї «AIR FRANCE-KLM»

Анотація. У статті розглянуто ключові особливості розвитку ринку авіаційних перевезень у світі в су-
часних умовах глобальних трансформацій. Проаналізовано діяльність великого французько-нідерландського 
перевізника — «Air France-KLM». Виокремлено конкурентні переваги політики компанії «Air France-KLM». 
Розглянуто позитивні сторони кооперації авіаліній в альянси і групи. Перераховано заходи, реалізація яких 
може призвести до підвищення конкурентоспроможності компанії у цій галузі.

Ключові слова: авіаційна галузь, пасажирські перевезення, світовий ринок авіаційних послуг, міжнарод-
ні та внутрішні перевезення пасажирів, авіакомпанії, авіалінії.

Summary. The paper investigates the features of the air transportation market in the world in the present condi-
tions of global transformations. The activity of a major french-netherlands carrier «Air France-KLM», are analyzed. 
The competitive advantages of the company’s policy «Air France-KLM» are marked. The positive aspects of the coop-
eration of airlines in alliances and groups are considered. The list of activities, the implementation of which can lead to 
increasing competitiveness of the company in this industry, are named.
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Постановка проблеми. Найбільша характерна 
риса туристичних подорожей — це переміщення, 
що обумовлює надзвичайно важливе значення 
транспорта у туризмі. Домінантне місце в пере-
везеннях туристів на дальні відстані (більше 500 
км) займає самий молодий вид транспорту — 
авіаційний.

Одним із провідних гравців ринку є «Air 
France-KLM» — це французько-нідерландська 
авіакомпанія, яка має найважливіше стратегічне 
значення для транспортного зв’язку країн Євро-
союзу з глобальним світом. Вона здійснює регу-
лярні пасажирські і вантажні перевезення в більш 
ніж 300 пунктів, які знаходяться в різних точках 
земної кулі.

Враховуючи розвиток інновацій, підсилення 
конкурентного тиску з боку інших авіакомпаній 
та появу компаній-лоукостерів, «Air France-KLM» 
зазнає певних труднощів. Тому аналіз сучасного 
стану та тенденцій розвитку авіаційних переве-
зень дасть змогу виявити план майбутніх дій щодо 
подальшого розвитку компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами визначення перспектив розвитку авіа-
ційної галузі та динаміки економічних показни-
ків займаються вітчизняні та зарубіжні науковці: 
О. Ю. Бордунов, С. С. Галасюк, К. А. Кришке-
вич, І. Г. Михальченко, Ю. Є. Пащенко, 
А. А. Прокоп’єва, П. Ю. Родіонов, О. П. Ромаш-
кина, В. Л. Сибрук, С. Ф. Смерічевський, 
А. М. Топорков та ін.

Галузь авіаційних перевезень є складною та 
комплексною системою, яка потребує постійних 
досліджень та розвитку. На прикладі авіакомпа-
нії «Air France-KLM» виявляється можливість 
дослідити головні тенденції у світі авіапереве-
зень та з’ясувати напрямки подальших змін і пе-
ретворень.

Метою статті є дослідження особливостей 
розвитку та діяльності авіакомпанії «Air France-
KLM» в сучасних умовах глобальних трансфор-
мацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
початку 90-х років європейський ринок авіапе-
ревезень зазнав радикальних змін, в результаті 
яких змінилося становище національних переві-
зників, найбільші авіакомпанії підійшли до ідеї 
консолідації, почав стрімко розвиватися новий 
тип перевізників — низькотарифні авіакомпанії. 
Такі перевізники змінили стратегію надання своїх 
послуг з метою виконання якомога більше рей-
сів, уникнення простою літаків, а також польоту 
не повністю заповнених рейсів. У результаті авіа-
компанії змогли зменшити свої витрати, а також 
знизити тарифи на переліт, пропонуючи своїм па-
сажирам менш комфортну послугу. Таке рішення 
дозволило компаніям вступити в нове тисячоліття 
успішними учасниками ринку авіаперевезень.

Поява низькотарифних перевізників і успіх 
таких компаній на ринку пояснюється однією з 
основних характеристик пасажирів — прагнен-
ням купити авіаперевезення за найнижчою ціною. 
Мережевим компаніям з їх традиційним сервісом 
стало складніше конкурувати з низькотарифними 
авіакомпаніями. Тому вони почали створювати 
дочірні підприємства, які працюють за низькота-
рифним принципом. Розвиток низькотарифних 
авіакомпаній в Європі, а також зростання вар-
тості авіаційного палива, привів перевізників до 
вирішення змінити політику шляхом консолідації 
мережевих авіакомпаній [1].

Об’єднання пішло відразу двома шляхами — 
перевізники створювали альянси (цей процес по-
ширився по всьому світу і торкнувся компаній з 
різних регіонів), а авіакомпанії створювали групи, 
набуваючи або обмінюючись акціями.

Формування транснаціональних корпорацій 
та створення альянсів допомагало кожному пере-
візнику-учаснику отримати такі переваги:

 — розширення маршрутної мережі;
 — можливість запропонувати програми для 

постійних клієнтів;
 — відкрити додаткові напрями зі стикуван-

ням в найбільших хабах.
На початку 2000 року авіакомпанії стали 

об’єднуватися в групи. Головна їхня відмінність 
від альянсів — наявність єдиного управління біз-
нес-процесами. Тепер це не тільки координація 
діяльності членів і просування продукту, але і роз-
виток маршрутної мережі, розширення флоту пе-
ревізника, розвиток каналів продажів.

Початок вказаного процесу поклали три най-
впливовіші на ринку авіакомпанії — «Air France-
KLM», «British Airways» і «Lufthansa German 
Airlines». Одними з перших таку групу на єв-
ропейському ринку створили французька «Air 
France» і нідерландська «KLM». Вони оголосили 
про об’єднання у 2003 році. По суті, «Air France» 
поглинула «KLM», але обрана форма злиття до-
зволила зберегти сформовані на той час бренди 
перевізників, а також права на виконання рейсів. 
На момент оголошення про злиття «Air France-
KLM» займала перше місто в світі за обсягом 
одержуваних доходів і третє — за кількістю пере-
везених пасажирів. За «Air France-KLM» пішла 
німецька «Lufthansa», яка включила в свою групу 
відразу декількох перевізників.

Заснована у 1919 році, авіакомпанія «KLM» 
є найстарішою в світі компанією, що виконує 
регулярні рейси. З 2004 року «KLM» є частиною 
авіакомпанії «Air France-KLM». «Air France» — 
більш молода компанія — їй 85 років. Національ-
ні французький і нідерландський перевізники 
об’єдналися в 2004 році, у разі чого була створена 
група. Обидві компанії сприймають себе одним 
цілим, але з різними брендами. «Air France» збе-
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регла свій французький шарм і підхід до стилю. 
Авіакомпанія вважає себе послом французької 
культури і кухні. «KLM», у свою чергу, зберегла 
бренд і позиціювання себе в якості національного 
нідерландського перевізника.

Таким чином, європейська холдингова авіа-
компанія «Air France-KLM» була заснована в 
2004 році шляхом злиття компаній «Air France» та 
«KLM».

«Air France-KLM» має найбільшу маршрут-
ну мережу між Європою та рештою світу. У 2018 
році компанія обслуговували 328 напрямків у 
118 країнах. Крім того, завдяки своїй дочірній 
компанії лоукосту «Transavia» компанія має 
міцну присутність у Європі та Середземному 
морі, що дозволяє їй обслуговувати ці туристич-
ні напрямки.

Мережа авіакомпанії координується навко-
ло двох центрів: у Парижі — аеропорт Шарль де 
Голль, та Амстердамі — аеропорт Схіпхол. Вони 
розташовані серед чотирьох найбільш потужних 
центрів Європи. Пропозиція гладких та оптимі-
зованих з’єднань є основою для «Air France» та 
«KLM», оскільки майже половина їх клієнтів ма-
ють сполучні рейси.

Амбіція авіакомпанії «Air France-KLM» по-
лягає в тому, щоб задовольнити всі очікування 
споживачів щодо мережі, продуктів та цін, полі-
тики, яка дозволила побудувати збалансовану клі-
єнтську базу. Близько 40 % клієнтів подорожують 
з професійних причин і 60 % — з метою відпочин-
ку. Близько 40 % пасажирів мають зв’язки з авіа-
компанією «Air France», а 60 % — користуються 
«KLM».

Компанія створила міцні стратегічні парт-
нерські відносини з іншими авіакомпаніями — у 
кожному регіоні світу вона має привілейовані від-
носини з великими операторами, що консолідує 
міжнародну присутність «Air France-KLM». ця 
логіка особливо проілюстрована у трансатлан-
тичному спільному підприємстві, що оперується 
авіакомпаніями «Delta» та «Alitalia», у партнер-
стві з авіакомпанією ОАЕ — «Etihad», або за до-
мовленістю з бразильським перевізником «GOL», 
завдяки якому «Air France-KLM» користується 
ексклюзивним доступом до мережі внутрішніх 
перельотів у цьому регіоні.

У грудні 2017 року «Air France-KLM» за-
пустили новий проект — авіакомпанію «Joon», 
орієнтовану на покоління «мілленіалів». «Air 
France-KLM» особливо підкреслюють, що новий 
перевізник не буде лоукостером, але запропонує 
молодим людям новий і незабутній досвід подо-
рожей.

Авіакомпанія «Joon» створюється на базі го-
ловного повітряного перевізника Франції і буде 
базуватися в аеропорту Шарль де Голль в Парижі. 
З осені 2017 року «Joon» почала виконувати рейси 

малої і середньої дальності. З літа 2018 року літаки 
нової авіакомпанії літають на далекі відстані.

Як зазначається у прес-релізі «Joon — це не 
просто бренд, це спосіб життя і стан душі. Про-
позиція для молодих і активних клієнтів, розро-
блена у відповідь на їхні запити та побажання» 
[2]. У повідомленні говориться, що покоління 
мілленіалів найчастіше користується послугами 
низькобюджетних перевізників. Однак авіаком-
панія «Joon» не буде лоукостером, але запро-
понує якісний сервіс за прийнятну ціну. Таким 
чином, молоді люди у віці 18–35 років зможуть 
купувати відносно недорогі квитки і подорожу-
вати з комфортом.

«Air France-KLM» вже 18 років є членом авіа-
ційного альянсу «SkyTeam».

Авіаційний альянс — це партнерське 
об’єднання авіакомпаній, що дозволяє досягти 
більш високого рівня міжнародного співробітни-
цтва в комерційних авіаперевезеннях. Авіакомпа-
нії всередині альянсу зберігають свою юридичну 
самостійність, але при цьому уніфікують такі еле-
менти, як система бронювання, бонусна програма 
для авіапасажирів, вводять спільні рейси і пого-
джують розклад рейсів.

Причиною появи авіаційних альянсів вва-
жається регулювання повітряного транспорту 
на національному рівні. Так, комерційні авіа-
перевезення між Європою і США регулюються 
договорами «відкритого неба» і здійснюються 
тільки авіакомпаніями країн-учасниць договору. 
Наприклад, авіаперевезення між США і Фран-
цією можуть здійснювати тільки американські і 
французькі авіакомпанії. Німецька авіакомпанія 
не може бути присутнім на цьому ринку, але за-
вдяки членству в альянсі німецький авіаперевіз-
ник «Lufthansa», наприклад, може запропонувати 
такий рейс через код-шерінг з «United Airlines».

Найбільш великими пасажирськими авіа-
ційними альянсами є: «Star Alliance» (27 авіаком-
паній), «SkyTeam» (20 авіакомпаній), «Oneworld» 
(15 авіакомпаній). Таким чином, «SkyTeam» — це 
другий за величиною альянс після «Star Alliance», 
створений 22 червня 2000 року. Альянс об’єднує 
20 авіакомпаній з чотирьох континентів.

«Air France-KLM» є родоначальником бонус-
ної програми «Flying Blue».

«Flying Blue» — програма, створена в 2005 
році компаніями «Air France» і «KLM» в результа-
ті об’єднання їх програм для пасажирів, що часто 
літають — «Frequence Plus» і «Flying Dutchman».

З 2007 року «Flying Blue» стала також бо-
нусною програмою авіакомпаній «Air Europa» 
та «Kenya Airways», які стали членами альян-
су «SkyTeam», а з 2011 — «Flying Blue» є також 
бонусною програмою авіакомпаній «Tarom» і 
«Aircalin». Учасники програми «Flying Blue» мо-
жуть заробляти і витрачати милі на рейсах «Air 
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France», «KLM», «Air Europe», «Kenya Airways», 
«Tarom», «Aircalin» та інших авіакомпаній-учас-
ників альянсу «SkyTeam», а також ряду авіа-
компаній, що не входять до альянсу. Також милі 
можна отримувати за користування послугами 
інших партнерів — готелів, фірм з прокату авто-
мобілів, страхових компаній, онлайн-магазинів, 
оплату товарів певними кредитними картами. 
Неавіаційні партнери також надають свої послу-
ги в обмін на милі, але за співвідношенням ви-
трат миль і грошової вартості авіаквитки є най-
вигіднішим типом премії, як і у всіх бонусних 
програмах авіакомпаній.

Далі пропонуємо дослідити деякі фінано-
ві показники авіакомпанії (табл. 1). Зауважимо, 

що у звітності зарубіжних компаній широко ви-
користовуються такі показники, як EBITDA 
(Earnings before interest and taxes) — прибуток 
до вирахування відсотків і податків, і EBITDAR 
(Earnings before interest, taxes, deprecations and 
amortizations) — прибуток до вирахування від-
сотків, податків і амортизації. ці показники ха-
рактеризують брутто-прибуток, одержуваний за 
рахунок усіх джерел фінансування до основних 
відрахувань, що зменшують прибуток до оподат-
кування за період.

Статистика потужного руху транспорту свід-
чить про підвищення рівня пасажиропотоку на 
5,9 %, тобто з 93,4 млн. у 2016 до 99,0 млн. у 2017 
році. Доход від поточних операцій збільшився на 

Таблиця 1
Основні показники господарської діяльності авіакомпанії «Air France-KLM»  

(розраховано за даними фінансового звіту «Air France-KLM» [3])

Показники Одиниці виміру 2016 2017
Темп приросту 
(2017/2016), %

Кількість пасажирів (Passengers) млн. осіб 93,4 99 5,9

Кількість працівників (Employees) осіб 84 602 83 500  (-1,3)

Надходження (Revenues) млн. євро 24,846 25,784 3,7

Сукупні активи (Total assets) млн. євро 22,932 24,408 6,4

Зовнішні витрати (External expenses) млн. євро 14,263 14,285 0,1

Зарплати та пов’язані з ними витрати 
(Salaries and related costs) 

млн. євро 7,474 7,624 2

Податки (за винятком податку на прибуток) 
(Taxes other than income taxes) 

млн. євро 164 158  (-3,7)

Інші доходи та витрати (Other income and 
expenses) 

млн. євро 842 635  (-24,6)

EBITDAR млн. євро 3,787 4,352 14,9

EBITDA млн. євро 2,714 3,264 20,3

Доход від поточних операцій (Income from 
current operations) 

млн. євро 1,409 1,488 5,6

Продаж авіаційного обладнання (Sales of 
aircraft equipment) 

млн. євро 21 18  (-14,3)

Інші не поточні доходи та витрати (Other 
non-current income and expenses) 

млн. євро 46  (-1,925)  (-104,2)

Доход від операційної діяльності (Income 
from operating activities) 

млн. євро 1,116  (-419)  (-37644,8)

Чиста вартість фінансового боргу (Net cost 
of financial debt) 

млн. євро  (-260)  (-214)  (-17,7)

Чистий доход (борг) (Net income) млн. євро 792  (-274)  (-134,6)

5,6 % відносно 2016 року і склав 1,488 млн. євро. 
Однак інші ключові показники говорять про не-
гативне фінансове становище авіакомпанії. Так, 
чиста вартість фінансового боргу склала — 214 
млн. євро, а чистий борг прийняв значення — 274 
млн. євро.

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження можна дійти таких висновків:

— європейська холдингова авіакомпанія «Air 
France-KLM» була заснована у 2004 році шляхом 
злиття компаній «Air France» та «KLM»;

— «Air France-KLM» є учасником авіаційного 
альянсу «SkyTeam», який завдяки своїм 20 авіа-
компаніям-членам обслуговує понад 1 000 аеро-
портів по всьому світу.

— у контексті цифрової революції і швидких 
змін потреб клієнтів «Air France-KLM» активно 
інвестують у розвиток технологій;

— цілодобово здійснюється підтримка на 
сайтах авіакомпанії. Крім пасажирських, авіа-
компанія займається також і вантажними пере-
везеннями.
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— одним із напрямків діяльності компанії є тех-
нічне обслуговування, тобто обслуговування влас-
них аеропортів і аеропортів компаній-партнерів;

— основні хаби авіакомпанії — це аеропорти 
Шарль де Голль і Схіпхол;

— компанія продовжує розвивати аеронавіга-
ційне обслуговування бізнесу в умовах зростання 
ринків;

— з програмою «Trust Together» «Air France-
KLM» підтверджує своє прагнення до відновлення 
та повернення позицій лідера у глобальному пові-
тряному транспорті. Програма «Trust Together» по-
винна дозволити «Air France-KLM» здійснити три 
основні завдання: зафіксувати свою частку в межах 
зростання світового повітряного транспорту, по-
силити конкурентоспроможність та операційну 
ефективність авіакомпанії і розвивати подальше 
покращення обслуговування клієнтів.
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С. О. Гричаний, 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПІДПРИЄМСТВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація. У статті розглянуто діяльність підприємств авіаційної галузі. Надано обґрунтування роз-
витку внутрішніх і міжнародних перевезень у контексті надання туристичних та інших послуг. Наведено 
визначення поняття «інноваційна послуга», а також класифікацію та види послуг. Розглянуто основні фак-
тори конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній та фактори впливу на інноваційність. Виокрем-
лено основні напрямки діяльності авіакомпаній та ризики, які їм притаманні.

Ключові слова: інновації, інноваційна послуга, конкурентоспроможність, ризик.

Summary. The article deals with the activities of aviation industry enterprises. The justification for the develop-
ment of domestic and international transportation in the context of providing tourist and other services is provided. 
The definition of «innovative service» as well as classification and types of services is given. The main factors of the 
competitiveness of domestic airlines and factors influencing innovation are considered. The main directions of activity 
of airlines and their inherent risks are highlighted.

Key words: innovation, innovation service, competitiveness, risk.

вплив на розвиток традиційних та нетрадиційних 
форм туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні дослідження теоретичних і практич-
них аспектів інноваційного розвитку підприємств 
проводили такі відомі вчені, як О. Амоша, А. Бу-
тенко, В. Геєць, Л. Смоляр, О. цимбалістова [2], 
М. Юдін та інші. Загальні положення функціону-
вання та розвитку підприємств авіаційної галузі 
досліджено в роботах В. Афанась’єва, В. Ашфор-
да, В. Загорулька, В. Кулика та інших.

Метою статті є дослідження процесу впрова-
дження інноваційних послуг у авіакомпаніях.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
складу авіаційного транспорту, згідно зі ст. 32 
Закону України «Про транспорт» [1], входять 
підприємства повітряного транспорту, що здій-
снюють перевезення пасажирів і вантажів, ае-
рофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а 
також аеропорти, аеродроми, аероклуби, тран-
спортні засоби, системи управління повітряним 
рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи ци-
вільної авіації та інші підприємства, установи та 
організації незалежно від форм власності, що за-
безпечують роботу авіаційного транспорту.

Основними послугами сучасних авіакомпа-
ній є:

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
авіакомпанії забезпечують організацію та виконан-
ня авіаробіт за напрямками бізнес-авіації, санітар-
ної авіації, виконання в галузях народного госпо-
дарства авіаційних та авіахімічних робіт, сервісне 
та експедиційне обслуговування підприємств, на-
дання в оренду повітряних суден та устаткуван-
ня, виконання робіт зі здійснення патрулювання 
газо- і нафтопроводів, електромереж, виконання 
аерофотозйомки, приймають участь у проведенні 
пошуково-рятувальних та інших типів робіт.

Діяльність підприємств авіаційної галузі є під-
ґрунтям для розвитку внутрішніх та міжнародних 
перевезень пасажирів, багажу, вантажів та пошти, 
крім того, авіакомпанії здійснюють дослідження 
пасажиро- та вантажопотоків, визначають пер-
спективи їх розвитку. Важливе місце авіакомпанії 
займають у процесі надання послуг з організації 
туристичних поїздок, а саме: організація поїздок, 
прийняття та обслуговування туристів, які як при-
бувають в Україну, так і від’їжджають за її межі, з 
організації оздоровчих, спортивних та культур-
них заходів, розміщення споживачів цих послуг 
в готелях, організація їх харчування, здійснення 
екскурсійного обслуговування, забезпечення по-
слугою перекладача, організація відпочинку та ін-
ших рекреаційних заходів, які мають позитивний 
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 — авіаційні пасажирські перевезення;
 — авіаційні вантажні перевезення;
 — функціонування інфраструктури авіацій-

ного транспорту;
 — пошук клієнтури для пасажирських і ван-

тажних перевезень, організація рейсів на замов-
лення для задоволення попиту на авіаперевезення;

 — надання широкого спектру послуг пасажи-
рам і замовникам перед польотом, під час польоту 
та після польоту.

Крім основних, авіакомпанії надають і додат-
кові послуги:

 — послуги з технічного та комерційного об-
слуговування повітряних суден;

 — експлуатація власних, орендованих та ін-
ших повітряних суден;

 — експлуатація ліній та маршрутів спільно з 
іншими авіаційними компаніями;

 — утилізація авіаційної техніки; формування 
мережі філій, відділень, авіакас з продажу всіх ви-
дів перевезень;

 — планування польотів;
 — розробка та впровадження руху повітряних 

суден.
Крім розглянутих традиційних послуг, авіа-

компанії надають посередницькі, представницькі 
та агентські послуги, виконують митноброкерські 
роботи, надають маркетингові, консалтингові та 
експортно-імпортні послуги, лізингові та склад-
ські послуги. Окремі авіакомпанії також надають 
спеціалізовані послуги, такі як навчання льотній 
майстерності з метою отримання свідоцтва ко-
мерційного пілота, проведення курсів з підви-
щення кваліфікації членів екіпажів повітряних 
суден, навчання правилам ведення радіозв’язку 
та фразеології ведення радіообміну іноземною 
мовою для льотного складу міжнародних авіалі-
ній, навчання англійській мові для впровадження 
стандартів та рекомендацій ІСАО.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день 
розвиток вітчизняного ринку авіапослуг зазнає 
істотного спаду, що пов’язано зі складною су-
спільно-політичною, економічною та соціальною 
ситуацією в Україні. На фоні зменшення обсягів 
виконуваних авіаційних перевезень зросла кіль-
кість авіакомпаній, які функціонують на вітчиз-
няному ринку авіапослуг. При цьому біля 90 % 
всього обсягу робіт виконує лише декілька авіа-
компаній, а всього третина від загальної кількості 
працює на постійній основі.

Парк повітряних суден цивільної авіації є мо-
рально та фізично застарілим, більше 80 % паса-
жирських літаків знаходяться в експлуатації більше 
15 років. Крім того, у більшості представників авіа-
ційної галузі, у т. ч. і провідних компаній, існують 
проблеми з фінансовим забезпеченням відновлення 
та модернізації парку повітряних суден, що загалом 
негативно позначається на стані авіаційної галузі 

зокрема та соціально-економічному стані держави 
загалом. Високий рівень розвитку економіки може 
бути забезпечений тими країнами, які приділяють 
значну увагу до виробництва та практичного вико-
ристання інновацій, що є підґрунтям для забезпе-
чення їх домінування у світових процесах.

На теперішній момент ринок послуг дуже 
швидко розвивається, і за таких умов досить ак-
туальними постають саме інновації, які є най-
більш ефективними у цій сфері. Також одним з 
головних показників розвитку сфери послуг є 
конкурентоспроможність послуг, яка безпосеред-
ньо пов’язана з рівнем інноваційної діяльності на 
кожному сервісному підприємстві.

За сьогоднішніх умов функціонування до 
основних факторів конкурентоспроможності ві-
тчизняних авіакомпаній можна віднести:

 — найбільш оптимальне співвідношення між 
вартістю послуги та її якістю;

 — рівень сервісу, що надається;
 — високий рівень забезпечення безпеки по-

льотів;
 — рівень впровадження в процес функціо-

нування нових технологій та методик, сучасної 
техніки та обладнання; розробка та реалізація на 
ринку нових видів послуг.

Враховуючи сьогоднішні реалії, на можли-
вість авіаційного перевізника конкурувати як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку зна-
чний вплив має можливість компанії здійснювати 
оновлення парку повітряних суден, забезпечення 
впровадження нових інформаційних технологій, 
новітніх засобів та обладнання, застосування су-
часних маркетингових підходів, розробка та впро-
вадження інноваційних послуг. Отже, на сьогодні 
інновації є одним із основних факторів забезпе-
чення ефективності діяльності авіакомпанії та 
розвитку ринку авіатранспортних послуг.

Поняття «інноваційна послуга» подібна за 
змістом до поняття нового товару, прийнятого в 
концепції маркетингу. Під інноваційною послу-
гою слід розуміти: абсолютно новий вид послуги; 
послугу, яка має поліпшенні характеристики по-
рівняно із вже існуючою на ринку; послугу, що 
має окремі удосконалення; послугу, в якої наявна 
ринкова новизна, тобто вже наявний досвід впро-
вадження на певному ринку, та яка впроваджуєть-
ся на нову ринкову сферу.

Інноваційність послуг авіакомпанії ми розу-
міємо як її здатність знаходити, приймати, адап-
тувати, впроваджувати і розповсюджувати нові 
ідеї щодо способів та форм задоволення конкрет-
них запитів споживачів (створення споживчої 
цінності) з максимальною ефективністю. це, по 
суті, ланцюг подій і процесів від зародження ідеї 
до конкретної послуги з використанням кон-
кретних технологій виробництва та доставляння 
цінності споживачам. Інноваційність послуг авіа-
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компанії проявляється у розширенні асортименту 
авіапослуг та суміжних з ними (послуг з доданою 
споживчою цінністю), розробленні конкретизо-
ваних пакетів послуг для різних сегментів спожи-
вачів, впровадженні нових інвестиційних можли-
востей щодо розвитку матеріально-технічної бази 
та нових типів літальних апаратів, розробленні 
програм лояльності, впровадженні сучасних ін-
формаційних технологій тощо.

На інноваційність авіатранспортного бізнесу 
здійснює вплив низки факторів, тому важливого 
значення набуває необхідність проведення аналі-
зу й визначення методів впливу на них. Дослідив-
ши існуючи підходи щодо кваліфікації факторів 
впливу на інноваційність, вважаємо доцільним 
виокремити такі групи:

 — техніко-економічні фактори — наявність 
фінансових та матеріально-технічних ресурсів, рі-
вень науково-технічного потенціалу авіакомпанії, 
рівень попиту на інноваційні послуги;

 — організаційно-управлінські фактори — 
особливості організаційної структури, рівень 
централізації управління, гнучкість процесів 
планування, стратегічні орієнтири менеджменту 
авіакомпанії, наявність науково-дослідницьких 
організаційних структур;

 — політико-правові фактори — норми подат-
кового, патентно-ліцензійного, антимонополь-
ного законодавства, ефективність політики у сфе-
рі інновацій, створення та забезпечення розвитку 
інноваційної інфраструктури;

 — інформаційні — якість інформаційної бази 
для виконання НДДКР, рівень захисту прав на 
інформаційні ресурси, ефективність обміну ін-
формацією між інноваційними підприємствами, 
рівень маркетингової інформації;

 — кадрові — рівень кадрового потенціалу 
авіакомпанії, ефективність системи підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів, рівень ро-
боти кадрів, наявність системи заохочення про-
фесійного та кар’єрного зростання;

 — соціально-психологічні — наявність умов 
для стимулювання творчої праці, забезпечення 
можливості самореалізації працівників, розвиток 
інноваційної культури;

 — природно-екологічні фактори — наявність 
програм енергозбереження, стратегії природоко-
ристування, ефективність заходів на зменшення 
енерго-, матеріало- та водоємності виробничих 
процесів.

Саме інновації матимуть позитивний вплив 
на розширення та пожвавлення вітчизняної авіа-
ційної галузі, що забезпечить створення умов за-
требуваності та доступності авіаційних послуг, 
зростання попиту на них, а це в свою чергу за-
безпечить покращення економічних показників 
діяльності авіаційних підприємств, підвищення 
рівня їх конкурентоспроможності.

До основних напрямків діяльності авіаком-
паній віднесено шляхи сполучення та транспорт-
на інфраструктура, засоби надання авіаційних 
послуг, технології надання авіаційних послуг, 
організаційно-управлінська діяльність, розвиток 
каналів надання авіаційних послуг, взаємодія із 
зовнішнім середовищем. Інновації саме в цих на-
прямках мають найбільший вплив на авіапослуги.

Поступова інновація призводить до незна-
чних удосконалень існуючих товарів, послуг та 
бізнес-процесів, вона є найбільш поширеною 
формою інновацій в більшості підприємств. За-
галом її можна розглядати як діяльність ,спря-
мовану на вирішення завдань, де мета визначена 
і потрібно визначити шляхи її досягнення. По-
ступова інновація являє собою спосіб отримати 
якомога більше цінності з існуючих товарів або 
послуг без внесення значних змін. Важливе зна-
чення цей тип інновацій має і в бізнес-моделі під-
приємства. Існуючи методи та засоби управління 
переважною більшістю призначені для сприяння 
поступовим інноваціям.

Дослідження ринку забезпечують інформаці-
єю для кращого сприйняття потреб споживачів, 
методи контролю якості створюють можливість 
для постійного покращення якості, визначити 
та усунути помилки дозволяє фінансовий аналіз, 
а метою управління ланцюгом поставок є підви-
щення ефективності ланцюга поставок шляхом 
усунення операцій, які не додають вартості. Завдя-
ки поступовим інноваціям стає можливим вноси-
ти покращення як в технологію, так і в бізнес-мо-
дель, в результаті чого компанія має можливість 
утримувати свою частку на ринку та рентабель-
ність, забезпечуючи високий рівень ліквідності та 
конкурентоспроможності.

Поступові інновації вимагають постійного 
їх проведення, оскільки конкуренти можуть ско-
ристатися інноваціями компанії та залучити клі-
єнтів, використовуючи технології наслідування та 
бізнес-моделі. Наполовину радикальна інновація 
може вносити вирішальні зміни в конкурентне 
середовище, чого не може забезпечити поступо-
ва інновація. Наполовину радикальна інновація 
передбачає суттєві зміни або в технології, або в 
бізнес-моделі компанії. Часто зміни в одній пло-
щині пов’язані зі змінами в іншій. Так, наполо-
вину радикальна зміна технології може вимагати 
поступового удосконалення бізнес-моделі і на-
впаки. На противагу цьому радикальна інновація 
призводить до того, що нові продукти та послуги 
надаються абсолютно новими способами. це зна-
чні зміни, які одночасно впливають і на техноло-
гію компанії, і на її бізнес-модель.

Як правило, саме радикальні інновації при-
носять фундаментальні зміни в конкурентне се-
редовище галузі. Проте до реалізації радикальних 
інновацій необхідно підходити досить виважено, 
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оскільки за своєю природою вони є досить мало-
ймовірними інвестиціями. це пов’язано з тим, що 
інвестування в радикальну інновацію ґрунтується 
на нереалістичних очікуваннях, що отримане но-
вовведення забезпечить значний стрибок компа-
нії, це може призвести до даремного витрачання 
ресурсів, які можна було б ефективніше викорис-
тати для наполовину радикальних або поступових 
інновацій.

До ризиків, які притаманні авіакомпаніям, 
можна віднести ризики, які з’являються на етапі 
створення інновації. До цього типу відносяться:

 — ризик імітації подібної послуги конкурента;
 — ризики, пов’язані з помилковою оцінкою 

планових витрат; 
 — ризики, пов’язані з авторськими договора-

ми та патентами, інші ризики. 
На етапі впровадження можуть бути такі ри-

зики:
 — відсутність попиту на певну послугу;
 — відсутність необхідного обладнання або ква-

ліфікованих кадрів для впровадження інновації;
Існує ще ризик втраченого часу — на момент 

виходу інновації конкурент вже розробив такий 
вид послуг та успішно реалізував.

Інноваційна діяльності авіакомпанії, резуль-
татом якої є створення інноваційної послуги, 
може впливати на ефективність та конкуренто-
спроможність її діяльності в двох аспектах. По-
перше, власні та придбані інноваційні продукти 
та інноваційні процеси дозволяють вирішити ви-
робничі, збутові, соціальні, економічні пробле-
ми, які виникли у авіакомпанії та ускладнюють їй 
конкуренцію на ринку. В цьому випадку результа-
том інновацій вважаються організаційні, еконо-
мічні та соціальні наслідки їх застосування.

По-друге, результатами інновацій можуть 
виступати створені нові продукти, нові техно-
логії, винаходи, засоби та інше, які можуть по-
кращити і вдосконалити послуги авіакомпанії. 
У цьому випадку фінансовий результат, який 
характеризує комерційний успіх надання по-
слуг, також ототожнюється з результатами інно-
ваційної діяльності. Вважаємо, що ефективність 
можна виміряти доходами авіаційної компанії 
від надання послуг клієнтам, економією витрат 
та часу на виконання замовлень клієнтів, а в ці-
лому — інновації мають сприяти максимізації 
доданої цінності послуги при зменшенні доданої 
вартості на її створення.

Менеджмент інновацій, що підтримує досяг-
нення існуючих цілей за оптимального викорис-
тання ресурсів авіакомпанії (що важливо в існую-
чих умовах для створення значущих конкурентних 
переваг), можливий лише на принципах логістики, 
яка сприяє створенню єдиної системи управління 
та удосконалення інноваційної діяльності. Інстру-
ментарій логістичного підходу дозволяє моделю-

вати конфігурацію інноваційної системи за осно-
вними та супутніми потоками, виявляти умови 
спряження ресурсів (матеріальних, фінансових, 
інформаційних, трудових), оцінювати продуктив-
ність системи, швидкість переміщення інновацій 
всередині системи, щоб своєчасно виявити та усу-
нути «вузькі місця» їх руху. Тому з метою вимірю-
вання рівня інноваційної активності авіакомпанії, 
її результативності, необхідним є розроблення сис-
теми відповідних індикаторів.

Таким чином, при зростанні частки послуг 
в національній економіці зовсім незначна ува-
га науковців приділялась інноваціям у цій сфе-
рі. Узагальнюючи розглянуті формулювання в 
науковій літературі, вважаємо, що інноваційні 
послуги авіакомпанії — це послуги, споживча 
цінність яких або способи доставки цієї ціннос-
ті є принципово новими, або якісно новими, 
або значно удосконаленими. При цьому інно-
ваційність послуг авіакомпанії ми розуміємо як 
її здатність знаходити, приймати, адаптувати, 
впроваджувати і розповсюджувати нові ідеї щодо 
способів і форм задоволення конкретних запи-
тів споживачів (створення споживчої цінності) з 
максимальною ефективністю. Вважаємо, що на 
сьогодні інноваційна діяльність у сфері авіатран-
спортних послуг повинна не лише охоплювати 
сферу виробництва послуг і сферу їх споживан-
ня в цілому, але й відстежувати особливості кон-
кретних споживачів.

Висновки. У процесі дослідження закономір-
ності та розвитку ринку авіатранспортних послуг 
нами було встановлено, що авіаційний транспорт 
відіграє важливу роль в транспортній системі Укра-
їни. На підставі проведеного аналізу наукової літе-
ратури поняття «транспортна послуга» можна ви-
значити як результат функціонування транспорту з 
переміщення пасажирів та вантажів, а також вико-
нання додаткових операцій процесу перевезення, 
виконуваних транспортним підприємством. Ін-
новації є ефективним способом підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних авіакомпаній, 
оскільки вони забезпечують створення авіакомпа-
ніями інноваційних послуг і тим самим сприяють 
формуванню нових конкурентних переваг.

Література

1. Закон України «Про транспорт» № 292/94-
ВР від 10.11.1994 р. (зі змінами та доповненнями) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.

2. цимбалістова О. А. Логістичне забезпечен-
ня інноваційної активності авіакомпанії : дис. … 
канд. екон. наук, 08.00.04 — економіка та управ-
ління підприємствами (за видами економічної 
діяльності) [Електронний ресурс] / О. А. цимба-
лістова. — Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/
bitstream/NAU/35262/1/dis_cimbalistova.pdf.



80

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine. (1994). Zakon 
Ukrainy «Pro transport» № 292/94-VR (10.11.1994) 
[The Law of Ukraine On Transport]. Retrieved from : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-vr (in 
Ukr).

2. Tsymbalistova, O. A. (2018). Lohistychne za-
bezpechennia innovatsiinoi aktyvnosti aviakompanii 
[Logistic support of the airline’s innovation activity. 
Diss. PhD Economy]. Retrieved from http://er.nau.
edu.ua/bitstream/NAU/35262/1/dis_cimbalistova.
pdf (in Ukr).

УДК 658.589 І. А. Сільченко, 
А. Ю. Горяча

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Розглянуто фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, які впливають 
на процеси управління інноваційною діяльністю.

Ключові слова: внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, інновації, інноваційна активність, підпри-
ємство, чинники.

Summary. The factors of the internal and external environment of the enterprise that influence the processes of 
management of innovative activity are considered.

Key words: internal environment, external environment, innovations, innovation activity, enterprise, factors.

Постановка проблеми. Обрання Україною 
європейського вектору розвитку, зокрема й вхо-
дження на розвинений зовнішній ринок із висо-
кою конкуренцією, закономірно вимагає побудо-
ви механізмів, що забезпечуватимуть інноваційну 
активізацію промислових підприємств. Зважаючи 
на ці обставини, перед суб’єктами господарюван-
ня постає необхідність грамотно оцінити влас-
ні проблеми, згрупувати першочергові потреби, 
можливості, зорієнтувати основні напрями за-
безпечення державної підтримки для обрання за-
ходів із реалізації стратегічних орієнтирів. Такі дії 
вимагають постійного моніторингу зовнішнього 
середовища, як з боку управлінського персоналу, 
так і з боку державних структур. Без визначення 
й упорядкування головних проблем підвищення 
якості господарювання, перешкод на шляху до 
економічного розвитку унеможливлюються ви-
рішення питань формування дієвої моделі стра-
тегічного управління інноваційним розвитком 
машинобудівних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемним питанням виокремлення чинників, які 
впливають на процеси управління інноваційною 

діяльністю, присвячені праці таких вітчизняних 
та іноземних науковців, як О. Амоша, І. Герчико-
ва, В. Геєць, О. Кузьмін, В. Семиноженко, Р. Фат-
хутдинов, П. Щедровицький та багатьох інших. 
Однак ціла низка проблемних моментів до сьо-
годні не відшукала свого вирішення. Так, відсутня 
чітка систематизація таких чинників.

Мета статті — розглянути чинники, які впли-
вають на процеси управління інноваційною ді-
яльністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасних умовах на функціонування кожного 
промислового підприємства має вплив значна 
кількість чинників, що є взаємопов’язаними між 
собою. Виявлення та диференціація сукупності 
зовнішніх і внутрішніх чинників, як позитивно-
го, так і негативного впливу на процеси управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства, 
для управлінського персоналу має бути визна-
чальним орієнтиром для формування іннова-
ційної стратегії, визначення тенденцій розвит-
ку, пошуку виробничих резервів та допоміжним 
інструментарієм для впровадження ефективних 
інноваційних проектів.
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Особливістю фінансово-господарської діяль-
ності підприємств машинобудівної галузі у сього-
часних ринкових умовах є жорстка конкуренція 
та суттєвий вплив багатьох економічних факторів. 
Тому перед керівництвом стоїть завдання форму-
вання стратегічно орієнтованої системи управ-
ління інноваційною діяльністю для забезпечення 
постійного впровадження інноваційної продукції. 
Функцією менеджменту підприємств машинобу-
дування має бути не тільки вчасне реагування на 
зміни зовнішніх умов господарювання, а й змен-
шення їх негативного впливу на діяльність шляхом 
упорядкування внутрішніх підсистем управління.

Різні автори по-своєму трактують чинники та 
фактори впливу на інноваційні процеси промисло-
вих підприємств, але нами вважається за необхідне 
надати групування внутрішніх і зовнішніх чинни-
ків, що впливають на фінансову господарську ді-
яльність підприємств та, зокрема, й на усю сукуп-
ність інноваційних процесів — від етапу розробки 
інновації до кінцевої стадії її життєвого циклу.

Автор М. Чорна, посилаючись на класичну 
теорію поділу чинників та наявну у наукових літе-
ратурних джерелах систему узагальнення факто-
рів, що впливають на інноваційний розвиток, ре-
комендує розподіляти їх відносно джерел появи:

— група зовнішніх чинників непрямого впли-
ву, які визначаються із макрорівня (рівня держави);

— група зовнішніх чинників, що прямо 
впливають на діяльність — мезорівень (галузе-
вий рівень);

— внутрішні чинники впливу, що формують 
мікрорівень (на рівні підприємства) [1, с. 45].

Класифікація чинників, що впливають на ін-
новаційну діяльність, є одним із низку інструмен-
тарію впливу на процес інноваційного розвитку. 
Для формування стратегії розвитку інноваційної 
діяльності промислових підприємств необхідно 
згрупувати усі фактори впливу в цілях передба-
чення й попередження зовнішніх загроз.

У ринкових умовах для забезпечення зрос-
тання результатів діяльності промислових під-
приємств вагому роль відіграє, крім управління 
фінансовими, матеріальними та трудовими ре-
сурсами, ефективний менеджмент інновацій. Для 
побудови та вдосконалення дієвої підсистеми 
управління інноваційною діяльністю, інтегрова-
ної в цілісну систему менеджменту підприємства, 
актуальним є дослідження усіх опосередкованих 
та прямих чинників впливу на розвиток в по-
дальшому інноваційно-активного підприємства з 
можливістю систематизації даних для прийняття 
вдалих управлінських рішень.

Найсуттєвішими негативними факторами, 
що не дають змогу інноваційно розвиватися під-
приємствам машинобудівної галузі, є нестача 
власних фінансових ресурсів, високі ризики, дов-
готривалий період окупності інноваційних про-

ектів, відсутність державної підтримки, чимале 
податкове навантаження.

О. О. Захаркін фактори, що негативно впли-
вають на інноваційні підприємства, поділяє на 
групу ендогенних та екзогенних. До перших на-
лежать:

— технологічні фактори — недостатнє мате-
ріально-технологічне оснащення виробництва, 
застарілість основних засобів, технологічних про-
цесів, тривалий життєвий цикл виробів;

— організаційно-управлінські — невідповід-
ність організаційної структури, надлишкова цен-
тралізація, небажання та побоювання до внесення 
конструктивних змін, вертикальне надходження 
інформаційних даних, обмежена співпраця із ін-
шими організаціями, утруднення міжгалузевої 
співпраці;

— фінансові фактори — брак фінансових ре-
сурсів для впровадження інновацій та активізації 
інноваційних процесів;

— соціально-психологічні фактори — недо-
статність наукових спеціалістів, відсутність моти-
вації, невисоке професійне становище інновато-
ра, відсутність потрібних умов праці.

До екзогенних чинників впливу на іннова-
ційну діяльність належать:

— законодавчі — необхідність вдосконален-
ня нормативно-правової бази, виконання регла-
ментованих положень, забезпечення права на 
інтелектуальну власність, наявність чинників, 
що протидіють впровадженню системи стимулю-
вання інноваційного розвитку, потреба у наданні 
пільг та нових способів стимулювання;

— політичні — нестабільність політичного 
становища в державі, що створює несприятливий 
інвестиційний клімат;

— недостатній рівень розвитку інфраструк-
тури інноваційної сфери — незначна наявність 
наукових організацій, відсутність достатньої під-
тримки їх діяльності, недостатність міжнародної 
співпраці науково-технологічних структур;

— фінансові чинники — необхідність дер-
жавної підтримки інноваційного розвитку під-
приємств промисловості, завищені відсотки за 
надане кредитування, неприсутність пільгової до-
помоги [2].

На сьогодні підприємства у процесі вибору 
головних стратегічних напрямів інноваційного 
розвитку повинні враховувати вплив факторів, 
викликаних процесами глобалізації, що безсум-
нівно мають значний вплив на показники макро-
економічного розвитку країни.

Аналіз фінансово-господарського стану під-
приємства, внутрішнього середовища надає ме-
неджерам можливість оцінити інноваційний по-
тенціал. Внутрішні чинники впливу на процеси 
управління інноваційною діяльністю підприєм-
ства можна згрупувати на такі підгрупи: суспільні, 
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фінансово-економічні, матеріальні, організацій-
ні, стратегічні (рис. 1).

На нашу думку, найвагомішим із внутрішніх 
чинників впливу на результативність управління 
інноваційною діяльністю є величина (достатність) 
фінансових ресурсів, як власних, так і коштів із 
зовнішніх джерел. Наприклад, щоб зацікавити ін-

вестора вкласти кошти у розвиток інноваційного 
проекту, необхідно довести, що на підприємстві 
створені відповідні умови, існують стратегічні 
програми розвитку і чітко окреслена інноваційна 
стратегія, прораховані ризики та охарактеризова-
ні усі фактори, що формують інвестиційно-інно-
ваційний клімат на підприємстві.

Рис. 1. Класифікація внутрішніх чинників впливу на процеси управління 
інноваційною діяльністю підприємства [3]

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ  
НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Суспільні, 
індивідуальні, 
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ОрганізаційніСтратегічні

Фінансово-еконо-
мічні,  

матеріальні

Індивідуальні якості 
виробничо-кваліфіка-
ційного та управлін-

ського персоналу

Застосування підходів 
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методик виконання 
функцій, елементів 
менеджменту, про-

ведення оцінювання 
результатів, структура 

підприємства

Визначені цілі, 
сформована місія 

підприємства, 
плани розвитку, 
прогнозування  

діяльності

Величина (достат-
ність) фінансових 

ресурсів, фінансова 
стійкість, стан техніки, 
забезпеченість устат-
куванням, рівень рен-
табельності, наявність 

науково-дослідних 
структур

Особисті (взаємини у 
колективі, спільні інтереси,  
поведінка у колективі, само-

організованість, креатив-
ність, досвід)

Уповільнення активізації інноваційної діяль-
ності промислових підприємств спричинено дією 
податкових важелів держави. Податкове наванта-
ження сучасних підприємств не дає можливості 
інноваційно розвиватися, пришвидшувати ви-
робництво інноваційної продукції, натомість ста-
вить в умови виживання, а не розвитку [158, с. 80].

Крім наведених вище, до внутрішніх чин-
ників, що впливають на інноваційне середови-
ще підприємств машинобудування, належать: 
кількість наукових досліджень та розробок, ін-
формаційне забезпечення даних щодо новітніх 
технологій, кількість придбаних чи розроблених 
технологій, інноваційна інфраструктура для ви-
робництва нововведень і досліджень, відповід-
ність виробничої бази, кількість придбаних па-
тентів та ліцензій на впровадження інновацій. 
Вагомим внутрішнім фактором є психологіч-
ний — налаштування, готовність керівництва, 
спеціалістів підприємства до можливих ризико-
вих ситуацій, готовність до розв’язання проблем, 
що виникають під час інноваційної діяльності та 
у цілому, бажання займатися виготовленням ін-
новацій.

Щодо ролі персоналу у сприянні інновацій-
ній діяльності на підприємстві, то такий люд-
ський чинник проявляється у рівні оплати пра-
ці (задоволеності її розміром), умов праці у всіх 
структурних підрозділах, кількості працівників із 
вищою освітою, досвідом, навичками менеджерів 
до управління, забезпечення соціальної захище-
ності змінності персоналу, можливості підвищу-
вати кваліфікаційні здібності та ін.

До внутрішніх чинників, що прямо вливають 
на інноваційні процеси промислового підприєм-
ства, належать:

— розмір додаткової вартості, що формується 
на підприємстві;

— наявність науково-дослідних, конструк-
торських організаційних структур, рівень науко-
місткості виробництва;

— особливості виробничого процесу, його 
підвиди, можливість безперервного виробництва;

— технічний рівень, фондомісткість та енер-
гомісткість виробництва, якісні характеристики 
продукції, що виготовляється, рівень зносу та 
стан основних засобів;

— кваліфікаційний рівень персоналу;
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— існування перспектив застосування під час 
виробництва ощадливих технологій [93].

Серед основних зовнішніх чинників впливу 
на інноваційну діяльність промислових підпри-
ємств виокремлюють економічні, правові, по-
літичні, суспільні, екологічні, ринкові, науково-
технічні (рис. 2.).

На ефективність стратегічного управління 
інноваціями впливає якість проведеної оцінки 
чинників впливу. З ряду суб’єктивних (неточність 
мети, невизначеність відповідальних працівни-
ків) та об’єктивних (мінливість умов середовища, 
нестабільність, проблеми доступу до потрібних 
джерел) причин оцінювання цих чинників, у тій 

Рис. 2. Схема впливу зовнішніх чинників на інноваційну діяльність  
промислових підприємств [3]

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ  
НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
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чи іншій сфері, може виявитися недостовірним. 
Тому управлінський персонал повинен забезпе-
чити недопущення появи неточних даних, що ха-
рактеризують стан підприємства.

Діяльність підприємств машинобудівної га-
лузі, будь-які процеси, що мають місце на під-
приємстві (модернізація основних засобів, зміни 
постачальників матеріалів, сировини, комплек-
туючих, підвищення кваліфікації працівників) 
знаходяться під впливом зовнішнього середови-
ща. Тому закономірно, що ефективність названих 
процесів, зокрема й інвестиційно-інноваційних, 
залежить від рівня сприятливості оточення та 
змін в умовах функціонування.

Тому оцінювання зовнішніх умов діяльності 
особливо важливо для підприємств, які прагнуть 
зайняти передові позиції у інноваційній сфері, тим 
самим покращити результати власного господарю-
вання та надати економіці й суспільству додатко-
вий ефект від збільшення інноваційних продуктів. 
Крім того, оцінювання усіх чинників впливу на 
інноваційну діяльність є обов’язковою складовою 
стратегічного управління інноваційною діяльніс-
тю і надає змогу оцінити інноваційний клімат.

Чинники зовнішнього впливу на інновацій-
ну діяльність групуються на ті, що прямо мають 
вплив на функціонування підприємства (органі-
заційно-правова система, постачальники комп-
лектуючих і сировини, споживачі, конкурентне 
середовище, кількість ідентичної продукції) та 
опосередковано (рівень розвитку економіки дер-
жави, політична стабільність, темпи науково-тех-
нічного прогресу і т. д.). Чим більш перемінливі 
зовнішні чинники, тим більш адаптованим має 
бути підприємство — вчасно провести реорганіза-
цію, підлаштувати виробничий процес, постійно 
проводити маркетингові дослідження.

Оцінювання макрооточення надасть можли-
вість визначити основні перспективи інновацій-
ного розвитку та рівень результативності діяль-
ності інноваційного підприємства.

Згідно з дослідженнями, що проводились 
фахівцями Державного інституту комплексних 
техніко-економічних досліджень, найбільший 
негативний вплив на розвиток використання 
передових технологій у промисловості має недо-
статність фінансування, що складає 44,2 % серед 
загальних несприятливих факторів. Частка ін-
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ших чинників негативного впливу знаходиться в 
межах від 3,4 % до 5,5 % від загальної їх кількості. 
Зокрема, до них належать такі як: відсутність ви-
сококваліфікованого персоналу, невідповідність 
організаційної структури підприємства, правові 
проблеми, недостатнє науково-технічне сприян-
ня у інноваційному розвитку, відсутність партне-
рів у спільному процесі розробки та впроваджен-
ня інновацій [4].

Сучасним негативним фактором, який є зна-
чним супротивом інноваційного розвитку, є полі-
тична ситуація, що не дає змоги стати на вектор 
розвитку, вийти із нинішньої економічної кризи. 
У такому несприятливому становищі економіки 
країни важко залучити інвесторів, займатися на-
уково-технічними розробками, реалізувати інно-
ваційну продукцію, оновлювати власні основні 
засоби і т. ін.

На думку І. П. Петровської, у більшості ви-
падків інноваційні процеси на підприємствах 
машинобудування проходять за принципом 
«наздоганяючого розвитку» [5]. Адже вітчизня-
на інноваційна діяльність є повторенням вже 
впроваджених економічно розвиненими країна-
ми нововведень. Безумовно, це не є регресією, є 
своєрідним розвитком, але це не надасть можли-
вості забезпечити конкурентні позиції на зовніш-
ніх ринках збуту продукції.

Особливо для промисловості, для розвитку 
інноваційної діяльності галузі значним є вплив 
зовнішнього середовища, глобальних змін еко-
номічної системи. Спеціалісти підприємства 
повинні постійно відслідковувати зміни у на-
уково-технічній сфері, технологічних стандартах, 
досягненнях у інноваціях інших підприємств. 
Необхідно зазначити, що у підприємства є більша 
можливість спрогнозувати зовнішні фактори опо-
середкованої дії, ніж ті чинники, що прямо впли-
вають, на розвиток інноваційного процесу.

Не існує такої інновації, процес впроваджен-
ня якої не викликав би ніяких труднощів. На-
скільки б досконалим не був би змодельований 
інноваційний проект, у процесі його реалізації 
виникають умови, які сприяють його впрова-
дженню або ж, навпаки, перешкоджають цьому. 
Наприклад, соціально-психологічні умови, які, 
на перший погляд, є не настільки суттєвими, мо-
жуть значно впливати на активність інновацій-
ного впровадження. Адже наскільки позитивним 
для підприємства не був би передбачуваний ефект 
від інновації, завжди може виникнути супротив 
з боку персоналу відносно її впровадження. Дані 
проведених опитувань на великих підприємствах 
США свідчать, що на темпи впровадження інно-
вації та інноваційну активність близько 37 % ма-
ють вплив організаційні фактори менеджменту, а 
55 % таких факторів зумовлюють супротив таким 
процесам [6, с. 78]. Отже, до соціально-психоло-

гічних чинників, що сприяють інноваційній ак-
тивності підприємства, належать: суспільне ви-
знання, самореалізація, самоствердження, прояв 
себе у пошуку творчих ідей. Натомість до неспри-
ятливого впливу цієї групи належить побоювання 
не отримати запланований результат, втратити до-
віру з боку керівництва або втратити посаду, неба-
жання змінювати окремі аспекти діяльності під-
приємства та стандартну усталену поведінку тощо.

Серед організаційних чинників менеджменту 
підприємства, що позитивно впливають на про-
цеси управління інноваційною діяльністю, ви-
окремлюють можливість швидкої адаптації до 
нових умов, змогу провести за необхідності струк-
турні переміни у організації, манеру ведення де-
мократичного управління, допущення внесення 
поправок, децентралізований менеджмент, наяв-
ність відповідальних центрів. Несприятливими із 
цієї групи чинників є небажання вносити корек-
тиви в усталену організаційну структуру, консер-
вативні принципи, обставини, що перешкоджа-
ють налагодженню міжгалузевих зв’язків, сталість 
у обраному сегменті рину збуту, відсутність стра-
тегічного планування та ін.

Група техніко-економічних чинників, що спри-
яють активізації інноваційній діяльності, складаєть-
ся із наявних резервів виробництва, технічної та на-
укової інфраструктури, матеріального заохочення за 
впровадження інновацій. Натомість нестача мате-
ріально-технічних, фінансових ресурсів, застарі-
лість основних засобів, брак виробничих резервів 
призводитимуть до затримки або повної відсут-
ності інноваційних процесів на підприємстві.

Для підвищення конкурентних позицій, ве-
личини отриманого ефекту від інновацій підпри-
ємствам машинобудування у першу чергу потріб-
не відновлення виробничої бази, що зумовлює 
важливість активізації надходжень державних 
фінансових ресурсів та формування сприятливих 
умов для залучення ресурсів із інших джерел. Зна-
чне відставання розвитку економіки країни змо-
же подолати: реструктуризація фінансово-еко-
номічного та техніко-організаційного становища 
промислових підприємств; поява можливостей 
використання раціонального (вигідного для двох 
сторін) залучення кредитних коштів; формуван-
ня умов для зростання інвестиційних процесів у 
машинобудуванні; зростання кількості інвесторів 
із інших країн; формулювання переваг та інвес-
тиційне сприяння розвитку найбільших промис-
лових підприємств, які виготовляють і реалізують 
високотехнологічні види продукції.

Особлива роль належить проблемі фінансо-
вої підтримки інноваційної діяльності сучасних 
підприємств машинобудування, на жаль, цьому 
питанню у країні не приділено відповідної уваги.

Для підтримки розвитку інноваційної діяль-
ності державі варто проводити таку зовнішню 
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політику, що дозволятиме інтегрувати потенці-
ал у міжнародне оточення, перейняти практику 
впровадження інновацій у країн із передовими 
технологіями, новітніми підходами до управлін-
ня. У свою чергу, завданням підприємств у той час 
буде пошук механізмів пристосування і задіяння 
іноземної практики розробки та впровадження 
інновацій. Країна має достатній кадровий, інте-
лектуальний потенціал, який варто підтримувати 
та розвивати.

За дослідженнями міжнародних експертів, 
які узагальнюють проблеми інноваційного роз-
витку суб’єктів господарювання нашої країни, 
основними проблемами є такі:

— більшість у промисловості займають тра-
диційно усталені галузі (металургія, машинобу-
дування, енергетика), але частка освоєння ними 
науково-дослідних робіт, впровадження іннова-
цій є досить незначною та недостатньою для роз-
витку;

— нестабільний курс національної валюти, 
інфляційні процеси, недостатнє інвестування, за-
вищені відсотки за надані у кредит фінансові ре-
сурси стають на заваді формуванню необхідного 
інвестиційного підґрунтя для розвитку науково-
дослідних робіт;

— мала чисельність суб’єктів, задіяних у ін-
новаційних процесах держави, нестача фінансо-
вих ресурсів для їх повноцінного функціонування 
та спеціалістів із достатнім досвідом впроваджен-
ня ефективних інноваційних проектів;

— банківські установи зацікавлені у кредиту-
ванні інших видів діяльності підприємств, які ха-
рактеризуються меншими фінансовими ризиками.

Власники вітчизняних підприємств серед 
першочергових чинників, що заважають їм ак-
тивізувати свою інноваційну стратегію, визнача-
ють вартісні фактори, несприятливість ринкових 
умов, інформаційне забезпечення, значну кон-
куренцію, неозначеність споживчого попиту на 
інноваційні вироби, значні ризики та величину 
витрат на впровадження інновацій [7].

У сучасному машинобудуванні відбулися 
зміни у структурі виробництва нової техніки, що 
пов’язано зі зміною споживчого попиту. Тобто 
підприємства виготовляють такі нові види про-
дукції, які легше реалізовувати на ринку.

Необхідність на внутрішньому ринку абсо-
лютно нової продукції зумовила потребу й у впро-
вадженні нової техніки. Скоротилася й тривалість 
виробничого циклу нової продукції, що зумовле-
но змінністю ринкових умов та пришвидшенням 
темпів науково-технічного розвитку. Низький рі-
вень конкурентоспроможності машинобудівної 
продукції викликаний не тільки наявним недо-
статнім технологічним рівнем виробництва, а й 
невідповідністю міжнародним стандартам якості 
та низки вимог до окремих груп товарів. Без роз-

робки дієвого плану дій реструктуризації, впро-
вадження механізму розвитку у всіх напрямах 
діяльності шлях до інтеграції у світовий простір 
техніки, технологій та продукції машинобудуван-
ня буде досить тривалим.

Завищена ціна, високі ризики капіталовкла-
дення у розвиток інноваційної сфери, довгостро-
ковість цих процесів і, відповідно, й періоду окуп-
ності інновацій не дають можливості достатнього 
розвитку інноваційної діяльності.

Висновок. Отже, проведений аналіз впливу зо-
внішніх і внутрішніх факторів на процеси управ-
ління інноваційною діяльністю підприємств дає 
можливість констатувати бажання та цілеспря-
мованість промислових підприємств проводити 
реформування у інноваційній сфері, активізувати 
інноваційні процеси. це, у свою чергу, вимагає від 
підприємств формування ефективної, стратегічно 
орієнтованої системи управління інноваційною 
діяльністю.
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УДК 331.08 І. В. Трикоз 
Д. І. Соловйов

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Анотація. У статті досліджено сучасні методи управління персоналом у ресторанному бізнесі. Ви-
значено категорії ресторанного персоналу із притаманними тільки їм способами управлінського впливу та 
мотивації, традиційні методи управління персоналом ресторану. Запропоновано інноваційний підхід щодо 
класифікації сучасних методів управління персоналом ресторанного бізнесу.

Ключові слова: сучасні методи, методи управління, персонал, ресторанний бізнес.

Summary. The article investigates modern methods of personnel management in the restaurant business. Defined 
categories of restaurant staff, with their own methods of management influence and motivation. Identified traditional 
methods of managing restaurant staff. An innovative approach in the classification of modern methods of personnel 
management in the restaurant business is proposed.

Key words: modern methods, management methods, personnel, restaurant business.

Постановка проблеми. Ресторанний бізнес, як 
і завжди, так і сьогодні, створюється людьми і для 
людей. Тому політика управління персоналом є 
основною щодо розвитку ресторанного бізнесу і 
повинна відповідати концепції розвитку окремо-
го ресторану.

Управління персоналом на ресторанних під-
приємствах здійснюється завдяки застосуванню 
комплексу певних методів управління.

У свою чергу, методи управління персоналом 
полягають у постановці цілей і визначенні голо-
вних напрямків роботи з персоналом, пошуку за-
собів, способів і форм досягнення поставлених 
цілей, організації реалізації прийнятих рішень, 
координації та контролі над виконанням запла-

нованих заходів, постійному вдосконаленні сис-
теми роботи з ресторанним персоналом.

Оскільки методи управління персоналом у 
ресторанному бізнесі взаємопов’язані, то вони 
утворюють систему роботи зі співробітниками, у 
якій при зміні одного з методів відбувається зміна 
всіх інших, пов’язаних з ним функціональних за-
вдань і обов’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
бір методів управління персоналом визначається 
компетентністю керівника ресторану, його орга-
нізаторськими здібностями, управлінським до-
свідом, а також знаннями щодо теорій управління 
і соціальної психології. цим питанням присвя-
тили свої дослідження такі вчені, як: С. М. Лихо-
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лат, Т. Г. Гриненко, В. В. Співак, Г. В. Осовська, 
М. А. Йохна, І. І. Бажан, В. В. Стаднік, Р. Ром, 
А. В. Карпов, А. Я. Кібанова, М. А. Курамшина та 
інші.

Метою статті є аналіз сучасних методів управ-
ління персоналом у ресторанному бізнесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сфері обслуговування сьогодні ресторанний біз-
нес займає одну з провідних позицій, оскільки є 
водночас і високоприбутковим і ризиковим ви-
дом економічної діяльності.

Рестораторам у процесі здійснення своєї біз-
нес-діяльності постійно доводиться вирішувати 
проблеми, пов’язані з управлінням ресторанним 
персоналом, оскільки наявність кваліфікованого 
і добре навченого персоналу є запорукою успіш-
ності ресторанного бізнесу.

Тому створення і застосування життєздатної 
системи управління персоналом у ресторанній 
справі здатне у кілька разів підвищити ефектив-
ність діяльності ресторанного підприємництва.

Завдяки функціонуванню системи управлін-
ня персоналом забезпечується безперервне вдо-
сконалення методів роботи з кадрами із застосу-
ванням сучасних науково-практичних розробок у 
цій сфері.

У свою чергу, сутність управління персоналом 
полягає у встановленні економічних, адміністра-
тивних, організаційно-розпорядчих, соціально-
психологічних, інформаційно-інтелектуальних і 
правових взаємовідносин суб’єкта (власника або 
старшого менеджера ресторану) і об’єктів (рес-
торанного персоналу) управління. Основою цих 
відносин виступають методи впливу на мотиви 
поведінки, інтереси і трудову діяльність співро-
бітників ресторанного бізнесу для їх максимально 
продуктивного використання.

І. І. Бажан вважає, що персонал підприємства 
визначається як сукупність постійних працівни-
ків, які отримали необхідну підготовку та мають 
досвід практичної діяльності [1, с. 70].

Об’єктами управління у ресторанному бізнесі 
є працівники конкретних ресторанів.

С. М. Лихолат вважає, що персонал — це пра-
цівники з відповідною підготовкою, вміннями, 
мотивацією, які задіяні в господарській системі 
підприємства. Персонал організації характеризу-
ється кількістю, структурою, професійною при-
датністю та компетентністю [2, с. 210].

Т. Г. Гриненко під персоналом організації ро-
зуміє сукупність фізичних осіб, які перебувають з 
певною організацією як юридичною особою у від-
носинах, які регулюються договором найму і ма-
ють певні якісні характеристики, що дозволяють 
забезпечити досягнення цілей окремої фізичної 
особи-співробітника та певної організації [3, с. 54].

А. Я. Кібанова вважає, що персонал — це 
особовий склад підприємства, який включає всіх 

найманих працівників, а також працюючих влас-
ників і співвласників, що там працюють [4, с. 56].

У свою чергу, В. В. Співак вважає, що кадро-
вий менеджмент стає основою для результативно-
го використання персоналу підприємства, що за-
безпечить ефективність його діяльності [5, с. 91].

Тобто управління персоналом можна розу-
міти як цілеспрямований комплексний вплив на 
окремих співробітників або колектив для забезпе-
чення оптимальних умов щодо творчої та ініціа-
тивної праці для досягнення цілей підприємства.

Тому управління персоналом у ресторанній 
справі вимагає ретельної уваги від власників і ке-
рівників, яке можливо здійснювати якісно за до-
помогою набору певних методів управління.

Методи управління персоналом означають 
сукупність прийомів і способів впливу на персо-
нал підприємства для досягнення організаційних 
цілей.

Однак в основі будь-якого методу управління 
персоналом лежать мотиви, якими керується пра-
цівник у процесі своєї трудової діяльності. У свою 
чергу, мотив є спонукальною причиною вчинків і 
дій персоналу. Саме мотиви впливають на інтер-
еси, поведінку, дії і потреби персоналу.

Необхідно відзначити, що для кожної кате-
горії персоналу важливі свої потреби, а методи 
впливу на них можуть відрізнятися. Тому важли-
во виокремити декілька категорій ресторанного 
персоналу із притаманними тільки їм способами 
управлінського впливу і мотивації.

1. Адміністрація ресторану — це керівний 
склад, фахівці, які забезпечують фінансово-ад-
міністративне управління рестораном (керівник 
ресторану, бухгалтерія, маркетингова і рекламна 
служби, відділ кадрів, логістика тощо). Найкра-
щою мотивацією для фахівців вищої ланки управ-
ління є можливість кар’єрного росту, високі рівні 
доходів, соціальне становище, визнання їх значу-
щості.

2. Фахівці на кухні — це кваліфіковані праців-
ники, що забезпечують високу якість приготуван-
ня страв, їх широкий асортимент в ресторанному 
закладі (шеф-кухар, кондитери, піцери, кухарі, 
сушисти тощо). Мотивацією для цієї категорії 
працівників буде визнання їхніх талантів щодо 
приготування та оформлення страв, а також їх 
значущості для ресторану. Соціально-психологіч-
ною мотивацією для них можуть бути різноманіт-
ні конкурси на звання «Кращого у своїй справі». 
Елементом економічної мотивації можуть стати 
грошові бонуси за кількість проданих авторських 
страв.

3. Персонал обслуговування у залі — це ква-
ліфіковані і некваліфіковані працівники, що за-
безпечують безпосередній контакт з клієнтами та 
відвідувачами ресторану (менеджери залу, касири, 
банкетні менеджери, адміністратори залу, метрдо-



88

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (43) 2018

тель, бармени, офіціанти, сомел’ьє тощо). Голов-
ною економічною мотивацією для них буде роз-
мір чайових, одержаних від задоволень клієнтів.

4. Працівники підсобних служб — це неква-
ліфіковані робітники, що забезпечують необхідні 
умови для функціонування і роботи всіх інших 
категорій ресторану (постачальники продуктів, 
прибиральники, мийники посуду, підсобні пра-
цівники на кухні тощо). Мотивацією для них буде 
стабільна і гідна заробітна плата, чітке коло їх 
обов’язків, можливість нетривалого відпочинку 
протягом робочого дня, повага керівництва та пе-
ріодичні моральні і матеріальні заохочення.

Однак для ресторанного персоналу характер-
на низка специфічних рис: висока плинність ка-
дрів серед лінійного персоналу; нестача високок-
валіфікованих управлінських кадрів; відсутність у 
багатьох ресторанах відділу кадрів або менеджера 
з управління персоналом; непрофесіоналізм ря-
дових співробітників ресторану, особливо офіці-
антів, барменів та кухарів.

Тому грамотне використання керівництвом 
ресторанного закладу різноманітних методів 
управління, способів та прийомів впливу, інстру-
ментів і видів мотивації, враховуючи індивідуаль-
них підхід до кожної з вищеперерахованих катего-
рій ресторанного персоналу, буде найважливішою 
умовою ефективного функціонування всієї систе-
ми управління персоналом ресторану, що дозво-
лить зберігати професійні та віддані кадри.

Для цього необхідно брати за основу тради-
ційні і впроваджувати інноваційні методи управ-
ління персоналом ресторанного бізнесу.

А. Я. Кібанов пропонує таку класифікацію 
методів управління персоналом [4, с. 46]:

1) адміністративні методи (формування ор-
ганізаційної структури та органів управління, за-

твердження адміністративних нормативів і норм; 
створення наказів та розпоряджень; розробка ор-
ганізаційних положень, стандартів діяльності та 
посадових інструкцій; підбір і розстановка персо-
налу);

2) економічні методи (політика ціноутворен-
ня; техніко-економічний аналіз і обгрунтування; 
податковий, бухгалтерський і фінансовий облік; 
планування; матеріальне стимулювання; еконо-
мічні норми і нормативи);

3) соціально-психологічні методи (соціаль-
ний розвиток і аналіз колективу; соціальне пла-
нування; участь персоналу в управлінні; пси-
хологічний вплив на співробітників; моральне 
стимулювання; формування робочих груп; ство-
рення і підтримка здорового психологічного клі-
мату в колективі; сприяння розвитку у співробіт-
ників творчості, ініціативи і відповідальності).

До базових методів управління персоналом 
Г. В. Осовська [6, с. 244–257], В. В. Стадник, 
М. А. Йохна [7, с. 58–71] та інші вчені відносять: 
економічні методи управління; адміністративні 
або організаційно-розпорядчі методи управління; 
соціально-психологічні методи управління; пра-
вові методи управління (табл. 1).

Ефективність застосування тих чи інших ме-
тодів управління персоналом залежить від їх моти-
ваційної спрямованості, системності та наявності 
механізму їх реалізації і передбачає управлінську 
роботу керівництва ресторану з пошуку і впрова-
дження сучасних та інноваційних методів управ-
ління персоналом в загальний комплекс методів 
управління персоналом ресторанного бізнесу.

У загальній системі продажів продукції і по-
слуг ресторану різною мірою беруть участь всі ка-
тегорії ресторанного персоналу. Однак є ключові 
фігури, здатні значно впливати на поведінку ін-

Таблиця 1
Традиційні (базові) методи управління персоналом ресторану (складено авторами на основі [6; 7])

№ Базові методи Вплив через використання відповідних методів 

1. Адміністративні методи.
Задовольняють потреби 
персоналу щодо почуття 
господаря, дисципліни, 
авторитету влади, 
організованості.

1. Організаційні методи управління:
1) організаційне нормування (технічні норми, технологічні, організаційні та 
економічні нормативи);
2) організаційно-методичний інструктаж (методичний інструктаж, інструкції, 
методичні вказівки, карти трудових процесів);
3) організаційне регламентування (статут підприємства, посадові інструкції, 
положення про відділи, правила внутрішнього розпорядку).
2. Оперативно-розпорядчі методи управління:
1) рекомендації (вказівки, пояснення);
2) обов’язкові приписи (накази, розпорядження);
3) узгоджені дії (консультації, наради).

2. Економічні методи. 
Задовольняють 
матеріальні і 
фізіологічні потреби 
персоналу.

1. Господарський розрахунок.
2. Оподаткування.
3. Участь у прибутках через придбання цінних паперів (акцій, облігацій) 

підприємства.
4. Страхування.
5. Встановлення економічних норм і нормативів.
6. Матеріальне стимулювання.
7. Встановлення матеріальних санкцій і заохочень.
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ших співробітників, створювати сприятливу ро-
бочу атмосферу, формувати злагоджену команду 
однодумців, впроваджувати елементи корпора-
тивної культури в усі підрозділи ресторану, спри-
яти збільшенню прибутковості і створенню спри-
ятливого іміджу в очах відвідувачів і постійних 
клієнтів ресторанного закладу.

Такими ключовими фігурами виступають:
— керівник ресторану, який відповідає за 

управління всією фінансово-господарської діяль-
ності ресторанного підприємства;

— менеджер залу (метрдотель), відповідаль-
ний за підготовку і управління обслуговуванням 
клієнтів ресторану;

— шеф-кухар, відповідальний за управління 
процесом виробництва продукції (приготування 
страв) у ресторані.

Тому при впровадженні сучасних методів 
управління персоналом доцільно акцентувати 
увагу на розвитку саме ключових фігур в управ-
лінні ресторанним бізнесом.

Також управління ресторанним персоналом 
вимагає високого ступеня відповідальності і від 
керівників. Тому талановите управління персона-

лом в ресторанному бізнесі є головним ключем до 
його успіху.

Роботодавці, тобто власники, зосереджені на 
тому, щоб якомога швидше знайти відмінного ке-
рівника і шеф-кухаря. Головне для них — це висока 
кваліфікація співробітника, згідно з якою буде роз-
раховуватися виплата заробітної плати. Інший пер-
сонал цікавить їх набагато менше, оскільки знайти 
некваліфікований персонал можна набагато легше 
та швидше. Крім того, працівників з низькою квалі-
фікацією можуть відбирати адміністратори.

На думку доктора філософії Роберта Рома, 
методи управління — це способи взаємодії та 
шлях досягнення взаєморозуміння керівника і 
співробітника за допомогою навчання [8; 9].

Сучасні системи управління персоналом про-
понують різні методи — від семінарів до он-лайн 
бізнес-тренінгів. Тому буде доцільно об’єднати 
різні види методів управління у класифікацію за 
такими групами (табл. 2).

Однак для кращого ефекту вищезазначені 
методи необхідно застосовувати разом із тради-
ційними методами управління персоналом під-
приємств ресторанної справи.

№ Базові методи Вплив через використання відповідних методів 

3. Соціально-психологічні 
методи. 
Задовольняють 
соціальні, духовні, 
психологічні потреби 
персоналу.

1. Соціологічні методи:
— анкетування, інтерв’ю, співбесіда;
— соціально-виробнича активність (новаторство, обмін досвідом, критика, 
моральне заохочення, змагання, обговорення, ціннісні орієнтири, визначення 
проблем і перспективних цілей);
— спостереження;
— управління рольовою поведінкою;
— соціально-виробничі традиції, ритуали, обряди, свята.
2. Психологічні методи:
— комфортний психологічний клімат в колективі;
— формування команд на основі психологічної відповідності співробітників;
— формування особистої мотивації людей, виходячи із філософії підприємства;
— мінімізація психологічних конфліктів;
— формування корпоративної культури на основі норм поведінки ідеальних 
співробітників;
— зростання інтелектуальних здібностей членів колективу і рівня їх освіченості;
— розробка службової кар’єри на основі психологічної орієнтації працівників;
— гуманізація відносин у трудовому колективі;
— психологічне спонукання (мотивація);
— формування і розвиток трудового колективу;
— професійний відбір і навчання (найм; відбір і прийом персоналу; профорієнтація 
та трудова адаптація персоналу; соціалізація; ділова оцінка персоналу; організація 
системи навчання персоналу; мотивація трудової діяльності персоналу; управління 
конфліктами і стресами; організація праці персоналу; управління безпекою 
персоналу; управління діловою кар’єрою, службово-професійним просуванням 
персоналу та його вивільнення).

4. Правові методи. 
Задовольняють потреби 
персоналу щодо 
законності,
порядку, 
справедливості.

1. Правові норми (встановлюють порядок і строки звітності та обов’язкових 
платежів, визначають види забороненої діяльності, покарання і санкції стосовно 
порушників норм).
2. Правові відносини (встановлюються в процесі укладання угод, договорів та 
контрактів з іншими підприємствами на поставку товарів, перевезення вантажів, 
виконання робіт, надання послуг, оренди, купівлі-продажу).
3. Правові акти (регулюють взаємовідносини адміністрації ресторану з персоналом 
відповідно до договорів найму та трудового законодавства).

Продовження таблиці 1
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Висновки. У процесі вивчення наведеної про-
блематики було визначено, що основними цілями 
політики управління персоналом ресторанного 
підприємства є підвищення досягнення макси-
мізації прибутковості, конкурентоспроможності 
ресторану, підвищення ефективності продук-
тивності праці, забезпечення високої соціальної 
ефективності діяльності ресторанного колективу.

У свою чергу, методи управління персона-
лу ресторанної справи було охарактеризовано 
як способи, прийоми та засоби впливу керів-
ництва рестораном на персонал обслуговуван-
ня, кваліфікованих працівників і фахівців щодо 
практичного здійснення стратегічних і тактич-
них цілей системи управління ресторанним біз-
несом [12].

Таблиця 2
Класифікація сучасних методів управління персоналом ресторанного бізнесу: інноваційний підхід 

(складено авторами на основі [10; 11])

Інноваційні методи Вплив через використання відповідних методів 

1. Теоретичні методи 1) навчальні семінари з управління персоналом;
2) круглі столи за участю всіх категорій персоналу ресторану з питань ефективного 
розвитку бізнесу;
3) виступ на науково-практичних конференціях з питань управління кадрами в ресторанній 
справі;
4) тестування та анкетування персоналу;
5) відкриті дискусії з обговорення проблемних питань розвитку ресторанного 
підприємництва.

2. Практичні методи 1) залучення співробітників ресторану до організації і проведення практичних заходів, 
спрямованих на поліпшення якості обслуговування клієнтів ресторану;
2) участь у конкурсах бізнес-ідей, бізнес-проектів, бізнес-планів, групові творчі проекти;
3) вирішення ситуаційних та розрахунково-аналітичних завдань, проблемних ситуацій, 
що характерні для ресторанного бізнесу;
4) вивчення основ управління на прикладі власного ресторану;
5) екскурсії на підприємства конкурентів з написанням звіту щодо поліпшення діяльності 
ресторану, в якому працює співробітник;
6) проведення маркетингових досліджень з вивчення потреб і переваг клієнтів.

3. Інтерактивні методи 1) презентації інноваційних проектів розвитку ресторану із застосуванням інформаційних, 
цифрових, хмарних технологій, а також сучасного програмного забезпечення;
2) дистанційне навчання з управління ресторанним бізнесом із застосуванням он-лайн 
технологій;
3) моделювання управлінських рішень;
4) ділові та рольові ігри;
5) метод «мозкової атаки» під час вирішення нестандартних економічних і управлінських 
завдань ресторану;
6) кейс-метод;
7) віртуальна практика «Якби я був власником або керівником ресторану» для практикантів 
та стажерів.

4. Інноваційно-
індивідуальні методи, 
спрямовані на 
розвиток практичного 
інтелекту керівників 
ресторану

1) самостійне прослуховування дисків щодо успіху, бізнесу, підприємництва, виконання 
практичних завдань і подання результатів на обговорення в колективі ресторану;
2) практичні вправи з управління особистим бюджетом;
3) вправи з розвитку комплексного способу мислення, стратегічного бачення і 
прогнозування;
4) тренінги з розвитку ресторанного бізнесу та особистісного росту;
5) групові обговорення в ресторанному колективі самостійно прочитаних книг з управління 
свідомістю і підсвідомістю;
6) перегляд відеороликів і фільмів про успіх, управління грошима, створення і ведення 
рестораного бізнесу;
7) ведення щоденника успіху;
8) залучення вузьких фахівців у галузях економіки, управління, юриспруденції і бізнесу 
для читання лекцій з окремих тем щодо розвитку персоналу рестораного бізнесу;
9) вивчення історій і принципів успіху «великих» рестораторів;
10) застосування функцій менеджменту в особистому житті;
11) створення колажу мрій, постановка 101 життєвої мети;
12) вправи щодо визначення позитивних і негативних якостей своєї особистості, пошук 
способів перетворення особистих недоліків у переваги;
13) трансформаційні тренінги щодо позбавлення від комплексів і страхів, підвищення 
самооцінки і придбання впевненості.



Економіка та управління підприємствами

91

У процесі дослідження були визначені тра-
диційні (базові) і сучасні (інноваційні) методи 
управління персоналом ресторанного бізнесу.

До фундаментальних методів управління 
персоналом ресторанного бізнесу були віднесені: 
організаційно-адміністративні, соціально-психо-
логічні, економічні та правові методи. А до сучас-
них методів управління персоналом ресторанного 
бізнесу — теоретичні, практичні, інтерактивні та 
інноваційно-індивідуальні методи, спрямовані на 
розвиток практичного інтелекту керівників.

Отже, результативність застосування сучас-
них методів управління персоналом підприємств 
ресторанного бізнесу буде залежити від таких ха-
рактеристик системи управління персоналом, як:

— розвиток колективізму, поєднання інтере-
сів кожного співробітника ресторану із пріорите-
тами і цілями підприємства;

— забезпечення свободи творчості й ініціати-
ви, оцінка та підтримка, стимулювання, сприян-
ня розвитку індивідуальності кожного зі співро-
бітників;

— забезпечення безпеки, дбайливого став-
лення до персоналу, захист від перевантажень і 
стресових ситуацій при роботі з клієнтами рес-
торану, підтримка максимальної інтенсивності, 
продуктивності та ефективності праці персоналу 
ресторану.

Тому метою удосконалення політики управ-
ління персоналом підприємства ресторанно-
го бізнесу має стати забезпечення своєчасного 
оновлення й збереження кількісного та якісного 
складу кадрів, його розвиток відповідно до потреб 
ресторанного підприємства, вимог чинного зако-
нодавства та стану ринку праці.

Отже, можна зробити висновок, що найбільш 
ефективні зміни системи управління персоналом 
ресторану можуть бути досягнуті через застосу-
вання методів управління в комплексі, поєдную-
чи їх різні комбінації. це дозволить поглянути на 
об’єкт вдосконалення — фінансово-господарську 
діяльність ресторану — з усіх боків.

При цьому основними завданнями впрова-
дження і застосування сучасних методів управ-
ління персоналом у діяльність підприємств ресто-
ранного бізнесу має стати:

— забезпечення ефективної зайнятості ресто-
ранного персоналу;

— створення економічно привабливих і без-
печних умов праці;

— організація передумов для підвищення 
кваліфікації та професійного росту співробітни-
ків ресторану;

— розробка заходів і критеріїв справедли-
вої оцінки професійних якостей персоналу для 
встановлення гідної оплати праці відповідно до 
трудового вкладу кожного конкретного співро-
бітника;

— організація оптимальних виробничих від-
носин для простого та ефективного вирішення 
трудових проблем;

— формування сприятливого соціально-пси-
хологічного клімату для роботи і відпочинку пер-
соналу ресторану.

Таким чином, наявність якісно навченого 
персоналу високої кваліфікації допоможе власни-
ку та керівництву створити успішний ресторан-
ний бізнес. А потенціал ресторанного персоналу, 
який складається із професіоналізму, здатності до 
творчості, креативного й інноваційного мислен-
ня, генерації нових ідей, зможе стати основним 
фактором конкурентоспроможності на ринку 
ресторанного бізнесу.

Результати дослідження мають важливе зна-
чення для розвитку роботи з персоналом в рес-
торанній справі. Вони можуть бути застосовані в 
практичній діяльності щодо управління персона-
лом будь-якого ресторану.

Напрямками подальших досліджень стане 
дослідження сучасних принципів управління пер-
соналом на прикладі підприємств ресторанного 
бізнесу.
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УДК 338.3 Г. І. Фролова, 
М. М. Шляховий, 

І. М. Данькович

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ  
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Надано визначення стратегічного менеджменту розвитку підприємств дорожнього комп-
лексу. Окреслено відмінності та характерні риси підприємств будівельного комплексу. Наведено етапи фор-
мулювання місії, основні атрибути стратегії підприємства, критерії змісту факторів росту.

Ключові слова: стратегічний менеджмент, розвиток, дорожньо-будівельне підприємство, планування.

Summary. The definition of strategic management of development of enterprises of the road complex is given. The 
differences and characteristics of the enterprises of the building complex are outlined. The stages of mission statement 
formulation, main attributes of enterprise strategy, criteria of the content of growth factors are presented.

Key words: strategic management, development, road construction company, planning.

господарства являє собою досить складний, різ-
носпрямований і багатогранний процес, що має 
потребу в безперервному управлінні на засадах 
стратегічного менеджменту. Класифікація фак-
торів розвитку повинна враховувати специфіку 
їхньої діяльності, а саме:

— особливості функціонування на підрядно-
му ринку;

— складність техніко-технологічного процесу 
ремонту й будівництва автомобільних доріг;

— недостатнє фінансування, у більшості ви-
падків — за рахунок державного бюджету;

— наявність значної за масштабами норма-
тивної бази, що регламентує виробничу діяль-
ність підприємств дорожнього господарства.

Оскільки характерні риси підприємств бу-
дівельного комплексу є присутніми в більшості 
напрямів розвитку дорожніх підприємств, слід 
окремо зупинитися на принципових відміннос-
тях, характерних для функціонування останніх:

— підпорядкованість структурних одиниць 
дорожнього господарства Державному агентству 
автомобільних доріг України;

— державна форма власності на автомобіль-
ні дороги загального користування та інженерні 
споруди на них;

— монополія ПАТ «ДАК «Автомобільні до-
роги країни» на виконання робіт з поточного 
ремонту й експлуатаційного утримання автомо-
більних доріг;

Постановка проблеми. Розвиток підприємств 
дорожнього господарства являє собою досить 
складний, різноспрямований й багатогранний 
процес, який потребує безперервного управління 
на засадах стратегічного менеджменту. Формуван-
ня такої системи повинне враховувати специфіку 
діяльності підприємства та полягає у формуванні 
набору управлінських дій і рішень, які ведуть до 
розробки специфічних стратегій, призначених 
для того, щоб допомогти підприємству досягти 
своєї мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню понять розвитку і зростання, а також 
стратегічному менеджменту присвятили свої пра-
ці такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як В. Г. Шин-
каренко, М. М. Бурмака [1], А. А. Парфьонова [2], 
О. І. Гудзь, О. Б. Мусійовська [3], А. О. Лисенко, 
Е. С. Руднєв [4], С. В. Очеретенко [5], В. Д. Нєм-
цов, Л. Є. Довгань [6]. Але, незважаючи на велику 
кількість публікацій стосовно вказаного питання, 
певні теоретичні та практичні аспекти досліджен-
ня залишаються недостатньо вивченими.

Метою статті є розробка алгоритму реалізації 
процесу стратегічного менеджменту розвитку до-
рожньо-будівельного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
значення типу розвитку підприємства дорожньо-
го господарства є логічним результатом реалізації 
механізму ідентифікації факторів розвитку, що 
дозволяє спростити процес стратегічного управ-
ління останнім. Розвиток дорожньо-будівельного 
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— низький рівень конкуренції, зумовлений 
функціонуванням на ринку переважно дочірніх 
підприємств ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 
України»;

— фінансування діяльності підприємств до-
рожнього господарства із загального фонду дер-
жавного бюджету України за залишковим прин-
ципом;

— відсутність нарахування амортизаційних 
відрахувань на автомобільні дороги як об'єкти 
основних засобів, що постійно знаходяться в екс-
плуатації й підлягають фізичній зношеності;

— експлуатація автомобільних доріг загаль-
ного користування здійснюється на безкоштовній 
основі, окрім проїзду великогабаритних та вели-
ковагових транспортних засобів [1; 2].

Стратегічний менеджмент розвитку підпри-
ємств дорожнього комплексу — це реалізація кон-
цепції, в якій поєднуються системно-цільовий та 
інтегральний підходи до діяльності дорожніх під-
приємства. це дає змогу привести у відповідність 
ступінь споживання доріг автомобільним тран-
спортом зі ступенем їх відтворення.

Основними атрибутами стратегії є її резуль-
тативність, адекватність, надійність, здатність 
створити і підтримувати конкурентні переваги 
підприємства на ринку. На все це слід зважати на 
концептуальному та організаційному рівні дослі-
дження. У межах концептуального рівня необхід-
но теоретично обґрунтувати модель розвитку під-
приємства, сформувати механізм пристосування 
до змін зовнішнього середовища підприємства. 
Завданням організаційного рівня є відбір техно-
логій та інструментарію для реалізації стратегії 
розвитку, уточнення завдань у розрізі функціо-
нальних підрозділів, аналіз результативності стра-
тегії підприємства.

Стратегію розвитку підприємства потрібно 
формувати у певній послідовності. На підставі 
досліджень з'ясовано, що є декілька розбіжнос-
тей щодо кількості етапів формування стратегії 
розвитку, їх змістовного наповнення, послідов-
ності здійснення та критеріїв вибору конкретної 
стратегії. У більшості досліджень стратегію роз-
витку підприємства розпочинають формувати зі 
встановлення місії або із аналізування стану під-
приємства та його потенціалу. Наступні (проміж-
ні) етапи передбачають: уточнення цілей стратегії 
розвитку; аналіз зовнішнього та внутрішнього се-
редовища підприємства; розроблення декількох 
альтернативних варіантів стратегії; деталізацію 
стратегічних завдань на управлінському і вироб-
ничому рівні підприємства; розрахунок відповід-
них фінансово-економічних показників тощо.

Змістовне наповнення проміжних етапів 
стратегії розвитку у більшості досліджень суттє-
во не відрізняється, на відміну від завершальних 
етапів. Встановлено, що формування страте-

гії розвитку може завершуватись безпосередньо 
вибором конкретної стратегії, впровадженням 
концепції стратегії у діяльність підприємства, 
контро люванням реалізації стратегії, оцінюван-
ням результатів стратегії розвитку і виявленням 
відхилень.

Необхідно виокремити декілька основних мо-
ментів щодо формування стратегії розвитку під-
приємства, які потребують опрацювання, а саме:

— уточнення потребують кількість та зміс-
товне наповнення етапів формування стратегії 
розвитку;

— удосконалення потребує методика вибору 
стратегії розвитку підприємства на підставі вико-
ристання кількісного аналізу.

Загалом у формуванні стратегії розвитку під-
приємства можна виокремити два основні етапи:

1) етап розроблення (базовий);
2) апробаційний етап.
Обидва етапи за своєю значущістю не можуть 

бути рівноцінними. Більшу увагу варто зосереди-
ти саме на базовому етапі формування стратегії 
розвитку підприємства, оскільки ретельно об-
ґрунтована стратегія розвитку може значно спро-
щувати процедуру її реалізації на підприємстві, а 
також не потребуватиме частого коригування.

Водночас розроблена стратегія розвитку до-
рожньо-будівельного підприємства має бути до-
сить гнучкою, щоб підприємство мало змогу 
вчасно пристосовуватися до змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища.

Взагалі інтегральний показник відображати-
ме розвиток підприємства і може включати у себе 
такі групи показників, як:

1) показники продукції;
2) показники фінансової стійкості;
3) показники виробничої стійкості;
4) техніко-технологічні показники;
5) показники рентабельності;
6) показники соціальної стійкості;
7) показники забезпечення інформацією.
Кожна із груп зазначених показників містить 

по декілька складників.
Основою для обчислення розрахункових 

значень показників розвитку підприємства є фі-
нансова звітність та статистичні дані. Еталонні 
значення цих показників відповідають норма-
тивним показникам за галуззю або плановим по-
казникам, які встановлюються безпосередньо на 
підприємстві і можуть суттєво відрізнятися від 
середньогалузевих. Вагомість відповідного показ-
ника у межах окремого складника розвитку під-
приємства визначається експертним методом із 
присвоєнням вищих значень вагомості для більш 
важливих показників. Інтегральне значення по-
казників окремих складників розвитку підпри-
ємства дає змогу виявити слабкі групи показни-
ків, на які потрібно першочергово звернути увагу. 
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Позитивною вважається тенденція до збільшення 
значення інтегрального показника розвитку під-
приємства.

Апробаційний етап передбачає безпосеред-
ньо реалізацію стратегії розвитку підприємства. 
цей етап потребує постійного моніторингу за 
процесом реалізації стратегії з метою вчасного 
виявлення негативних чинників, які можуть бути 
перепоною для досягнення відповідних цілей і, 
як наслідок, зменшуватимуть прибутки підпри-
ємства. Саме тому моніторинг стратегії повинен 
відбуватися паралельно із коригуванням страте-
гії та оперативним внесенням змін у процес реа-
лізації базової стратегії розвитку. На цьому етапі 
необхідно поступово зіставляти між собою отри-
мані результати із поставленими цілями та метою 
стратегії та адаптувати стратегію до тих умов, які 
складаються на ринку.

Формування стратегії розвитку підприєм-
ства не слід вважати завершеним процесом. Ре-
зультатом сформованої та належно обґрунтованої 
стратегії розвитку є формулювання фронтальних 
напрямів діяльності підприємства, які повин-
ні забезпечувати його розвиток у перспективі та 
зміцнювати ринкові позиції. Розроблена стратегія 
розвитку повинна використовуватися для відбору 
таких стратегічних проектів, які найбільшою мі-
рою відповідають меті діяльності підприємства [3].

Відносно розвитку підприємств дорожнього 
комплексу на рівні окремих суб’єктів господарю-
вання існують досить неоднозначні точки зору, 
зумовлені, перш за все, різноманіттям загально-
наукових підходів до визначення сутності процесу 
розвитку.

Головним критерієм змісту факторів росту та 
розвитку підприємства є рівень інтенсивності, що 
визначає тип розвитку, який досягається за допо-
могою певних методів. Під інтенсивністю в за-
гальному випадку будемо розуміти напруженість 
роботи, виробництва, що характеризується мірою 
віддачі кожного з використовуваних факторів, ре-
сурсів. Виходячи з наведеного визначення, інтен-
сивний тип розвитку підприємства забезпечуєть-
ся підвищенням рівня його потенціалу на основі 
якісних й структурних зрушень у діяльності під-
приємства, а екстенсивний тип — на основі кіль-
кісних змін.

Стосовно розвитку підприємств дорожнього 
будівництва можна зробити висновок щодо зна-
чної ресурсоємності такого виробництва порів-
няно з відносно низьким рівнем наукоємності. 
За цих умов запорукою ефективного управління 
стратегічним розвитком дорожніх підприємств є 
оптимізація їх стратегічного потенціалу на осно-
ві резервів інтенсивної спрямованості, зокрема 
ресурсозбереження й резервів впровадження до-
сягнень НТП. Принцип збереження матеріаль-
них ресурсів дорожньо-будівельних підприємств 

реалізується за допомогою збільшення часу їх 
використання, усунення їх невиробничих втрат, 
використання вторинної сировини, зменшення 
притягнення додаткових обсягів ресурсів тощо.

У свою чергу, використання резервів впро-
вадження досягнень НТП на підприємствах до-
рожнього господарства дозволить підвищити 
ефективність витрат з будівництва, реконструк-
ції, ремонту й експлуатації автомобільних доріг 
на основі удосконалення виробничої бази, від-
повідних технологічних процесів, удосконалення 
методів будівництва й експлуатації дорожнього 
полотна, покращення транспортно-експлуата-
ційного стану дорожньої мережі [4].

Відомо, що основною залежністю, що відби-
ває інтереси всіх сторін в логістиці (постачальника, 
споживача, перевізника та ін.) є формула Харріса-
Уілсона. Однак аналіз цієї залежності показав, що 
вона допускає різні інтерпретації, оскільки основні 
елементи можуть бути враховані різними способа-
ми залежно від таких факторів:

— хто здійснює перевезення (постачальник, 
споживач або посередник (перевізник), хто збері-
гає продукцію — споживач (на власному складі) 
або використовується склад посередника (напри-
клад, оренда), хто оформляє замовлення — спо-
живач або посередник. Тут можливі різні комбіна-
ції учасників логістичного процесу;

— як розраховуються витрати під час збері-
гання;

— як враховується додана вартість за тран-
спортування й організацію замовлення в ціні оди-
ниці продукції, що надійшла на склад споживача 
чи посередника.

Також встановлено, що класична формула 
має низку припущень а саме:

 — витрати на виконання замовлення, ціна 
продукції і витрати на зберігання у розглянутий 
період постійні;

 — період між замовленнями постійний;
 —  замовлення партії виконується повністю і 

миттєво;
 — інтенсивність попиту в розглянутий період 

постійна;
 —  ємність складу не має обмежень.

На практиці спостерігається значна зміна по-
казників, які входять до формули і відрізняються 
від планованих. У зв’язку з цим можуть спостері-
гатися хибні ситуації, що в подальшому призведе 
на підприємстві до перенасичення або дефіциту 
продукції [5].

Характер, зміст і спрямованість діяльності 
дорожнього підприємства визначаються збалан-
сованістю інтересів безпосередніх учасників про-
цесу стратегічного управління, що знаходить своє 
зображення у виді певної місії і цілей. При цьому 
перший крок полягає у формулюванні місії, яка 
є засобом вираження сутності існування підпри-
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ємства, його призначення та має свою оригіналь-
ність і особливе значення для працівників. Через 
те, що перед підприємством майже щоденно по-
стають усе нові й нові завдання, життєвий цикл 
місії завжди обмежений у часі.

Для діяльності дорожньо-будівельного під-
приємства реальна цінність добре обґрунтованої 
та правильно сформульованої місії полягає у де-
кількох етапах.

1. Визначення місії дорожньо-будівельного 
підприємства. Етап розроблення стратегії розвит-
ку необхідно розпочинати зі встановлення мети, 
яка б мала підтримувати основну стратегічну по-
зицію у діяльності підприємства. Залежно від 
масштабності стратегії основну мету можна роз-
ділити на декілька окремих цілей, які потрібно 
поступово досягнути у відповідні терміни. Зна-
чну увагу потрібно приділити аналізу зовнішньо-
го середовища, використовуючи, зокрема, такі 
матричні підходи, як SWOT-аналіз, PEST-аналіз 
тощо. Такий аналіз дасть змогу підприємству 
оцінити власну конкурентну позицію за показ-
никами частки ринку, якості продукції, ширини 
і глибини асортименту, цінової політики, рівнем 
контролю за каналами розподілу продукції та по-
стачання сировини, а також сформує потенцій-
ний рівень конкуренції, на який орієнтуватиметь-
ся підприємство [3].

Для діяльності дорожньо-будівельного під-
приємства реальна цінність добре обґрунтованої 
та правильно сформульованої місії полягає у та-
кому:

 — зниження ризику безперспективного 
управління та прийняття рішень, які не мають 
твердого підґрунтя;

 — формування стратегічного погляду вищого 
керівництва щодо діяльності підприємства;

 — більш легка підготовка підприємства до 
входження у майбутнє;

 — формування єдиного стратегічного духу у 
працівників підприємства на різних ієрархічних 
рівнях — інтеграція основної політики структур-
них підрозділів із політикою та напрямами роз-
витку всього підприємства [6].

2. Визначення цілей дорожньо-будівельного 
підприємства:

 — довгострокові цілі;
 — короткострокові цілі.

3. Аналіз середовища дорожньо-будівельного 
підприємства:

 — аналіз внутрішнього середовища (небез-
пеки і можливості). Він сприятиме виявленню 
резервів для збільшення потужностей, розши-
рення видів діяльності, надання нових сервісних 
послуг тощо. Формування аналітичної бази для 
прийняття рішення про вибір стратегії розвит-
ку передбачає кількісне оцінювання стратегії 
розвитку підприємства на підставі розрахунку 

відповідних фінансово-економічних показни-
ків. Остаточний вибір однієї зі стратегій розвит-
ку підприємства можна здійснювати на підставі 
розрахунку інтегрального показника, який дає 
змогу брати до уваги велику кількість факторів, 
як кількісних, так і якісних [3];

 — аналіз зовнішнього середовища (сили і 
слабкості).

4. Вибір і розробка стратегії розвитку підпри-
ємства.

5. Загальна стратегія розвитку дорожньо-бу-
дівельного підприємства.

6. Ділові стратегії дорожньо-будівельного 
підприємства.

7. Функціональні стратегії підприємства:
 — виробнича;
 — інноваційна;
 — фінансова;
 — соціальна;
 — маркетингова;
 — стратегія менеджменту.

8. Процес реалізації та моніторингу обраної 
стратегії розвитку.

9. Управлінське коригування показників ді-
ючої стратегії розвитку дорожньо-будівельного 
підприємства.

10. Розробка концепції розвитку дорожньо-
будівельного підприємства.

Слід зазначити, що в умовах невизначеності 
зовнішнього середовища, швидкого зростання 
обсягів інформаційних потоків, а також значної 
активізації конкурентної боротьби процес оцін-
ки і контролю виконання стратегії не забезпечує 
повного стійкого зворотного зв’язку між ходом 
процесу досягнення цілей і власне цілями, що 
стоять перед підприємством. Тому логічно замі-
нити його на етап стратегічного моніторингу, до 
переваг якого слід віднести наявність визначених 
контрольних точок менеджменту, що допомага-
ють більш досконало відслідковувати відповід-
ність стану справ, що існує до зазначених цілей.

Саме з цього алгоритму дій витікає осно-
вний зміст стратегічного менеджменту розвитку 
дорожньо-будівельного підприємства: страте-
гічні рішення поряд із внутрішніми факторами 
повинні враховувати розвиток ринку і вплив 
зовнішнього середовища. При цьому підпри-
ємство повинне моделювати власну поведінку в 
умовах невизначеності зовнішнього середови-
ща, а також повністю охоплювати управління 
внутрішніми процесами, що відбуватиметься за 
допомогою: формулювання цілей розвитку під-
приємства; встановлення послідовності етапів 
процесу розробки й прийняття управлінських рі-
шень (стратегічних прогнозів, програм, планів), 
а також вимог до них; визначення системи по-
казників і методів оптимізації обраних стратегіч-
них рішень.
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Висновки. За результатами проведеного ана-
лізу було отримано такі висновки:

 — технологічні та соціальні фактори дають під-
приємству помірні можливості для посилення сво-
їх слабких сторін, а також дають змогу забезпечити 
йому конкурентні переваги за рахунок використан-
ня технологічних та управлінських інновацій;

 — найбільш загрозливий характер впливу має 
саме група економічних факторів у зв’язку із кри-
зою в країні;

 — політичні фактори також суттєво вплива-
ють на діяльність підприємства, оскільки саме 
держава визначає правила гри на ринку дорож-
ньо-будівельних послуг.

Таким чином, стратегічне планування роз-
витку підприємств дорожнього господарства в 
межах існуючого стратегічного менеджменту міс-
тить низку послідовних етапів, зокрема: оцінку 
існуючого стану підприємства та його конкурент-
ного середовища; методологічну та організацій-
но-економічну підготовку планування; розробку 
довгострокових, середньострокових і поточних 
планів, а також їх ресурсне забезпечення; аналіз 
реалізації та коригування розроблених планів; до-
сягнення стратегічних цілей розвитку підприєм-
ства в цілому та ін.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХЕДЖУВАННЯ Ф’ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ

Анотація. У статті надано визначення поняття «хеджування» та обґрунтовано діяльність хеджерів. 
Приведено класифікацію видів хеджування та позабіржових інструментів хеджування. Розглянуто типи, 
витрати і стратегії хеджування, а також його мета, переваги та недоліки. Проаналізовано вплив операцій 
з ф’ючерсними контрактами на нафтопродукти та ціни на них.

Ключові слова: волатильність, ф’ючерсні контракти, форвардні контракти, хедж, хеджування.

Summary. The definition of «hedging» is defined and the hedgers are grounded. The classification of types of 
hedging and over-the-counter hedging instruments is presented. The types, costs and strategies of hedging, as well as its 
purpose, advantages and disadvantages are analyzed. The influence of operations with futures contracts on petroleum 
products and their prices is analyzed.

Key words: volatility, futures contracts, forward contracts, hedge, hedging.

існує багато досліджень вітчизняних і зарубіжних 
науковців, присвячених мінімізації фінансових 
ризиків, у яких поняття «хеджування» трактується 
по-різному. Методи хеджування є непростими, їх 
теоретичне обумовлення в науковій літературі не-
однозначне, що ускладнює формування уявлення 
щодо них та обмежує можливості практичного за-
стосування.

Метою статті є визначення сутності поняття 
«хеджування» та аналіз доцільність виконання 
ф’ючерсних контрактів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хе-
джування — певного виду договір, інакше кажу-
чи  —похідний фінансовий інструмент (ПФІ), що 
дозволяє знизити або повністю ліквідувати ризик 
несприятливої зміни майбутньої ціни будь-якого 
активу, що лежить в основі ПФІ, або ризик зміни 
грошових потоків шляхом компенсації збитку за 
активом прибутку за ПФІ.

Операція хеджування базується на кількісно-
му і якісному зв’язках між змінами курсу валюти 
на готівковому ринку і вартістю ПФІ на ринку 
деривативів. Він має відносно закономірний ха-
рактер, тому що зміни цін на двох цих ринках за-
звичай взаємопов’язані зі ступенем еластичності, 
близьким до одиниці.

Раніше управління ризиками здійснювалося 
усередині підприємств — на рівні його підрозді-
лів, діяльність яких передбачала зменшення ви-

Постановка проблеми. У період фінансової 
кризи набувають актуальності проблеми управ-
ління валютними ризиками вітчизняних під-
приємств, господарська діяльність яких тісно 
пов’язана з укладанням експортних та імпортних 
контрактів. Адже за останні п’ять років в Україні 
спостерігаються значні коливання курсу гривні 
щодо іноземних валют.

Фінансово-господарська діяльність органі-
зацій пов’язана із численними ризиками, у тому 
числі фінансовими, ступінь впливу яких на ре-
зультати господарювання істотно зростає в умо-
вах ринкових відносин. Особливо складними для 
компанії стають періоди гострої фінансової не-
стабільності, коли негативний рух на фінансових 
ринках може в будь-який момент привести її до 
банкрутства. Нестабільність валютних курсів ка-
тастрофічно відбивається на компаніях, що ма-
ють запозичення в іноземній валюті або здійсню-
ють імпорт іноземного обладнання. У короткий 
термін здійснити повне імпортозаміщення не за-
вжди вдається, і компаніям високотехнологічного 
сектору певну частину елементної бази доводить-
ся закуповувати за кордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню понять хеджування присвятили свої 
праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Д. Уса-
тий [1], О. Ковальова, А. Мотова [2], В. І. Дани-
лишин, О. М. Стефанків [3] та інші. На сьогодні 
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трат, викликаних коливанням валютних курсів. 
Сьогодні підприємства здійснюють і поточні, і 
стратегічні заходи в управлінні валютними ризи-
ками, використовуючи фінансові та нефінансові 
стратегії хеджування. Хеджування — це один із 
підходів до управління ризиками, який викорис-
товує фінансові інструменти для нейтралізації 
систематичного ризику зміни цін активів або по-
токів платежів [1].

Основна мета хеджування полягає у знижен-
ні рівня ризиків від несприятливих змін обмінних 
курсів, у зменшенні витрат підприємства. Фокус 
хеджування в першу чергу зосереджений на мі-
німізації ризиків, а не на отриманні додаткового 
прибутку. Необхідно підкреслити необхідність 
відокремлення категорій «хеджування» та «стра-
хування» у зв’язку з особливостями укладання та 
дії цих угод для їх суб’єктів. Наслідки страхуван-
ня є асиметричними, що передбачає можливість 
отримання прибутку страхувальником у випадку 
позитивних змін ринкових обставин. За угодами 
хеджування результати є асиметричними.

Хеджування валютного ризику спрямова-
но на захист коштів від несприятливого руху ва-
лютних курсів, який полягає у фіксації поточної 
вартості цих коштів за допомогою укладення угод 
на строковому ринку. Будь-яке підприємство, фі-
нансовий результат якого залежить від коливан-
ня валютних курсів, зацікавлене в тому, щоб мати 
інструменти нейтралізації фінансових ризиків. За 
допомогою хеджування на підприємстві зникає 
ризик курсових коливань. це дає змогу планувати 
господарську діяльність та фінансові результати, а 
також заздалегідь встановлювати ціни на товари, 
роботи, послуги підприємства.

До переваг хеджування валютних ризиків як 
способу забезпечення економічної безпеки під-
приємства належать: незначні витрати суб’єкта 
підприємницької діяльності за можливість хе-
джувати ризик: або опціонна премія, або комісій-
ні витрати за біржовими ф’ючерсними угодами; 
можливість зафіксувати валютне котирування на 
певну дату та планувати діяльність підприємства 
на перспективу.

У хеджуванні фінансових ризиків використо-
вується широкий діапазон фінансових інструмен-
тів. Професійні учасники фондового ринку ви-
користовують такі похідні фінансові інструменти: 
форвардні контракти, валютні свопи, опціони та 
ф’ючерсні контракти. ці інструменти дозволяють 
зменшити ризик або перерозподілити фінансові 
потоки у різні сфери [2, с. 115].

У якості хеджерів виступають в основному 
компанії, які бажають забезпечити стабільність 
своїх доходів і витрат в умовах нестійкої ринкової 
економіки. Хеджування здійснюють, як прави-
ло, ті компанії у галузі зв’язку, які так чи інакше 
є учасниками валютного ринку (мають на балансі 

активи або зобов’язання в іноземній валюті), гро-
шового ринку (здійснюють запозичення під пла-
ваючі відсотки). Традиційно учасник ринку може 
вважатися хеджером, якщо його дії ґрунтуються 
на двох фактах:

— присутність на валютному грошовому або 
товарному ринку;

— зацікавленість у зменшенні ризику.
Основними хеджерами на ринку є:
— імпортери елементної бази іноземного ви-

робництва, які регулярно купують електронне 
обладнання іноземного виробництва; їх інтерес 
полягає в тому, щоб захеджуватись від ймовірного 
підвищення ціни імпортованих товарів;

— компанії, що мають на балансі валюту, 
отриману в якості виручки від реалізації товарів 
(робіт або послуг); їх інтерес полягає в тому, щоб 
захеджуватися від ймовірного падіння курсу ва-
люти, що знаходиться в їх власності;

— компанії, що залучили валютні кредити 
за плаваючою або фіксованою процентною став-
кою; їх інтерес полягає в тому, щоб захеджуватися 
від ймовірного підвищення вартості валюти, яку 
необхідно повернути кредитору.

Залежно від виду хеджеру здійснюються опе-
рації з похідними інструментами. Так, виробники 
електронного устаткування часто мають вели-
кі обсяги хеджерскіх контрактів, але операції з 
ними роблять нечасто. Такі позиції залишаються 
без змін протягом тижнів і навіть місяців. Вони 
страхуються від значних змін цін. Компанії, які 
проводять значну кількість фінансових операцій, 
пов’язаних із залученням іноземних інвестицій 
в галузь зв’язку, що мають довгі кредитні лінії і 
регулярно отримують валютну виручку за надані 
послуги, зазвичай є більш активними хеджерами. 
Постійно мінливі потреби сприяють більшій їхній 
залученості до торгівлі ПФІ.

На жаль, у структурі національного фінан-
сового ринку України найменш розвинутим є 
саме ринок деривативів. За даними річного зві-
ту Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (НКцПФР), у 2016 році питома 
вага обсягу торгів деривативами склала 0,11 % 
у сукупному обсязі торгів на фондовому рин-
ку України. Така ситуація обумовлена, в першу 
чергу відсутністю належного нормативно-пра-
вового забезпечення. Наразі існують прогали-
ни у законодавчому регулюванні таких опе-
рацій, оскільки Проект Закону України «Про 
похідні (деривативи)», який подано на розгляд 
НКцПФР до Кабінету Міністрів України, від-
кликано. це ускладнює визначення зобов’язань 
та відносин сторін на вторинному ринку цін-
них паперів і є перепоною для забезпечення 
його розвитку. На позабіржовому ринку цінних 
паперів України найбільше розповсюдження 
отримали форвардні контракти, що підлягають 
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поставці. Форвардні контракти визначають як 
такі, що дають право на купівлю чи продаж іно-
земної валюти з поставкою у визначений час в 
майбутньому. На відміну від світової практики 
виконання форвардних угод в Україні макси-
мальний термін їх укладання дорівнює одному 
року. Підтримання ліквідності їх ринку є дово-
лі складним завданням, оскільки вони надають 
можливість відбити індивідуальні умови дого-
вору кожною зі сторін.

В умовах обмежень функціонують і комер-
ційні банки, адже ліміт форвардної відкритої по-
зиції має становити 10 % регуляторного капіталу, 
тоді як хеджування базової компенсуючої спото-
вої позиції законодавчо не визначено [3].

У забезпеченні економічної безпеки під-
приємства валюта як базисний актив строкових 
контрактів набуває особливої значимості. Дії ма-
крорегулятора на спотовому валютному ринку 
мають бути послідовними та прогнозованими для 
прийняття зважених рішень професійними учас-
никами процесів хеджування валютних ризиків. 
На біржовому ринку цінних паперів на першому 
місці за обсягом виконаних контрактів знаходять-
ся ф’ючерсні контракти на валюту (57,07 %), емі-
тентом яких є ПАТ «Українська біржа». У струк-
турі інвесторів у біржових торгах деривативами 
переважають фізичні особи-резиденти (94,67 %), 
що демонструє незначне використання інстру-
ментів хеджування суб’єктами підприємницької 
діяльності в Україні, які здійснюють експортно-
імпортну діяльність (юридичні особи-резиден-
ти — лише 2,39 %) [2, с. 116].

Залежно від вимог, що висуваються компа-
ніями до ступеня зниження ризику і собівартості 
хеджування, розрізняють такі види хеджування:

1. За видом використовуваного інструменту:
— хеджування ф’ючерсними контрактами;
— хеджування форвардними контрактами;
— хеджування опціонними контрактами;
— хеджування структурними інструментами.
2. За кількістю активу, що хеджується:
— загальне хеджування усього обсягу (загаль-

ної кількості) валюти або обладнання, яке має 
бути продане або куплене на ринку;

— хеджування частини від усього обсягу ак-
тиву.

3. За часом проведення операції:
— одночасне хеджування — здійснення опе-

рацій на ринку ПФІ одночасно із операціями на 
ринку активу, що хеджується;

— наступне хеджування — здійснення опера-
цій із хеджування на ринку ПФІ до або після про-
ведення операцій на ринку активу, що хеджується.

4. За видом активу, що хеджується:
— валютне;
— товарне;
— на процентну ставку;

— на індекс цін і т. д.
5. За ступенем відповідності активу, що хе-

джується:
— пряме — хеджування, за якого актив ре-

ального і похідного ринків збігаються (або майже 
збігаються);

— перехресне — хеджування, за якого актив 
первинного ринку відрізняється від активу вто-
ринного ринку, але при цьому вони пов’язані між 
собою технологічно або економічно.

6. За періодичністю:
— одноразове (разове) — хеджування однією 

угодою на первинному ринку активу;
— багаторазове (систематичне) — повторю-

ється хеджування операцій, що здійснюються на 
первинному ринку.

7. За метою:
— короткий хедж — вид хеджування, метою 

якого є усунення ризику падіння ціни активу;
— довгий хедж — вид хеджування, спрямова-

ний на усунення ризику підвищення ціни активу.
Коли говорять про хеджування, то перш за 

все мають на увазі мету укладення угоди, а не за-
стосовуваний інструмент. Залежно від форми 
організації торгівлі всі інструменти хеджування 
можна розділити на біржові і позабіржові.

Позабіржові інструменти хеджування — це, в 
першу чергу, форвардні контракти і свопи, а та-
кож позабіржові опціони. Угоди цього типу укла-
дають з банками або з професійними учасниками 
ринку цінних паперів. До переваг позабіржових 
інструментів відносять можливість обліку в мак-
симальному ступені конкретних вимог компанії 
на тип базового активу, його обсяг, умови та тер-
міни поставки.

Недоліками позабіржових інструментів є:
— низька ліквідність — закриття позиції, 

пов’язаної з високими матеріальними витратами;
— відносно високі накладні витрати;
— істотні обмеження мінімального обсягу 

контракту;
— складність пошуку контрагента;
— ризик невиконання сторонами своїх 

зобов’язань за ПФІ.
Стратегія хеджування — це сукупність ін-

струментів хеджування і методологія їх вико-
ристання з метою мінімізації цінових ризиків. 
Усі стратегії хеджування засновані на паралель-
ному русі цін на реальному і похідному ринках. 
Результатом цього є можливість відшкодувати 
на похідному ринку збитки, які були понесені на 
ринку реального товару. Однак ця ідентичність 
динаміки руху цін не є абсолютною. Відхилення 
коефіцієнта кореляції цін реального і похідного 
ринків від одиниці тягне за собою залишковий 
ризик, що не усувається за допомогою хеджуван-
ня (базовий ризик).

Розглянемо типи хеджування.
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Хедж покупця використовується у випадках, 
коли компанія планує купувати в майбутньому 
валюту. Основними способами хеджування май-
бутньої ціни придбання валюти є укладення на 
ринку ПФІ ф’ючерсного або форвардного конт-
ракту на купівлю валюти або покупка валютного 
опціону типу «колл».

Хедж продавця застосовується за необхід-
ності обмежити ризики, пов’язані з можливим 
зниженням курсу іноземної валюти або виробле-
ного і реалізованого компанією обладнання, вар-
тість якого залежить від валютного курсу. Спосо-
бами такого хеджування є укладання на ринку 
ПФІ ф’ючерсного або форвардного контракту на 
продаж валюти або покупка валютного опціону 
типу «пут».

Після того, як визначено розмір ринково-
го ризику, якому піддається компанія і обрані 
інструменти хеджування, необхідно визначити 
можливі витрати хеджування. Витрати на хеджу-
вання бажано мінімізувати. Для цього можна ви-
брати один з двох варіантів: статичне або динаміч-
не хеджування.

Статичне хеджування має на увазі разове 
формування позиції на весь термін існування ри-
зику. це означає, що раз купивши необхідні для 
хеджування інструменти, компанія утримує їх 
протягом усього горизонту хеджування (термін, 
на який здійснюється хеджування). ця стратегія 
застосовується, коли вартість інструменту лінійно 
пов’язана з вартістю базового активу (ф’ючерсні, 
форвардні контракти). Наприклад, компанія, за-
лучаючи валютний кредит, може укласти для хе-
джування валютний форвард або своп на весь тер-
мін кредиту.

Динамічне хеджування означає, що структу-
ра угоди протягом усього горизонту хеджування 
безперервно змінюється. Воно має на увазі роз-
виток позиції, яка захищає від ризику на гори-
зонті меншому, ніж термін існування активу, або 
в обсязі меншому, ніж обсяг операції з постійною 
зміною цієї позиції в майбутньому. Як правило, 
динамічне хеджування має на увазі хеджування за 
допомогою високоліквідних інструментів, що до-
зволяють в будь-який момент з мінімальними ви-
тратами провести корекцію позиції. Такого роду 
хеджування вимагає укладення значно більшої 
кількості угод, ніж при статичному хеджуванні. У 
більшості випадків при здійсненні динамічного 
хеджування важливо, щоб ціна позиції змінюва-
лися однаково на мінімальному часовому гори-
зонті, наприклад, за один день. Потреба в дина-
мічному хеджуванні може виникнути через такі 
причини:

— відсутні або занадто дороги інструменти, 
що дозволяють здійснити статичне хеджування;

— термін існування ризику, що хеджується 
чітко не визначений;

— компанія хоче зберегти деякою мірою 
можливість заробити на позитивному русі ринку.

Необхідно розглянути питання вартості хе-
джування. Плата за захист — найболючіше пи-
тання у процесі побудови стратегій хеджування. 
Більшість керівників компаній недооцінюють 
справжні розміри і наслідки фінансового ризику. 
Вони менш відчутні, ніж ризики втрати майна, 
тому може здаватися, що плата за проведення од-
нієї або декількох фінансових операцій, спрямо-
ваних на усунення фінансових ризиків, завищена, 
у той час як в дійсності вона може бути цілком ви-
правданою порівняно з рівнем самого ризику.

Хеджування пов’язане з витратами, які поді-
ляються на такі типи:

— прямі витрати;
— упущена вигода;
— відволікання капіталу.
До прямих витрат відносяться витрати, 

пов’язані безпосередньо з операціями щодо укла-
дення ПФІ. це, перш за все, комісійні брокерам, 
оплата послуг бірж, клірингових центрів та інших 
залучених у зв’язку з хеджуванням учасників рин-
ку. Однак розмір цих комісій порівняно з вартістю 
хеджується і розміром ризику являє собою вкрай 
незначну суму.

Також на практиці доводиться стикатися із 
ситуацією, коли компанія, намагаючись захеджу-
вати ризики з використанням ПФІ, починає нести 
збитки за похідним інструментом, який зменшує 
її доходи за об’єктом хеджування, тобто призво-
дять до недостачі частини вигоди, яку вона могла 
б отримати, якби залишилася на спекулятивних 
позиціях. З економічної точки зору ці збитки ціл-
ком зрозумілі. При хеджуванні компанія фіксує 
для себе певний ринковий показник (курс валю-
ти, процентну ставку). це призводить до того, що 
в разі руху показника в несприятливий для хедже-
ра бік, потік грошових коштів, який генерується 
хеджованим інструментом, компенсує збиток, 
отриманий в результаті несприятливої зміни по-
казника. ця ситуація хеджера цілком влаштовує.

Якщо ж ситуація на ринку зворотна, і хе-
джований ринковий показник рухається в спри-
ятливий для хеджера бік, то цей додатковий не-
передбачений доход поглинається збитком, який 
генерується інструментом. При цьому найчастіше 
додатковий доход за активом буде отримано в де-
якому більш-менш віддаленому майбутньому, а 
збитки доводиться погашати в поточному періоді, 
наприклад, якщо в якості інструменту застосо-
вуються біржові інструменти або позабіржові ін-
струменти з регулярними проміжними платежа-
ми. Найчастіше ці виплати компанії визначають 
як плату за хедж і залежно від ринкової ситуації 
можуть вважати її надмірною.

Компанії віддають контрагенту свій потен-
ційний додатковий доход разом із ризиком отри-
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мання збитків. Розмір ризику визначається вола-
тильністю показника, яка у свою чергу впливає 
на потенційний збиток і можливий додатковий 
доход компанії. Якщо аналіз поточної ситуації на 
ринку і прогноз на передбачуваний термін існу-
вання ризику, що підлягає хеджуванню, з великим 
ступенем ймовірності передбачає позитивну змі-
ну показника, то входити в угоду немає особли-
вої необхідності, оскільки ймовірність втрати до-
даткового доходу в цьому випадку велика. Якщо 
ж фінансовий аналіз поточної ситуації, навпаки, 
дає ймовірний прогноз негативних змін показни-
ка, то доцільність входження в хедж велика. Пла-
тою при цьому буде не тільки виплата комісійних, 
а й потенційна втрата додаткового доходу, однак 
імовірність подібного факту, виходячи з прогнозів 
аналітиків, у цьому випадку невелика.

Проблема упущеної вигоди легко вирішується 
при використанні ПФІ з можливістю відмови від 
угоди. Типовим і найбільш поширеним прикладом 
таких угод є опціони. Однак вартість їх укладення 
трохи вище, ніж у форвардних / ф’ючерсних конт-
рактів. Зазвичай, розмір премії за опціонами мож-
на порівняти з потенційним імовірним збитком, 
що визначаються, виходячи з поточної волатиль-
ності показника. Розмір цього показника є осно-
вною складовою вартості хеджування.

Ще однією статтею витрат компанії на хеджу-
вання є витрати на відволікання капіталу, викорис-
товуваного в якості забезпечення своїх зобов’язань 
за ПФІ. Здійснення хеджування за допомогою бір-
жових інструментів — це внесення депозитної мар-
жі, стягнутої біржею для забезпечення виконання 
своїх зобов’язань учасниками угоди.

Якщо ж хеджер виплачує варіаційну маржу, 
то вона покривається додатковими доходами, 
одержуваними на реальному ринку, на які хеджер 
не розраховував. Однак слід врахувати, що рух ко-
штів за ПФІ зазвичай передує руху коштів за хе-
джуванням активу і вимагає тимчасового відволі-
кання коштів на сплату варіаційної маржі.

Для позабіржових інструментів забезпечення 
може стягуватися у виді CSA (CreditSupportAnnex), 
при цьому сторона, яка отримує CSA, платить за 
ним відсотки.

У цілому, укладання угод хеджування на бір-
жовому ринку обходиться дорожче, ніж на поза-
біржовому, але кредитний ризик за позабіржови-
ми інструментами вище, ніж за біржовими.

Як показує практика останніх років, витрати 
на хеджування дуже незначні порівняно з розміром 
потенційних збитків, які може сьогодні понести 
компанія, коли коливання на валютному ринку 
досягають 10 % в тиждень. Саме в подібних ситуа-
ціях різкої ринкової нестабільності стає очевидно, 
що збереження бізнесу безпосередньо залежить від 
здатності менеджменту своєчасно впровадити в 
практику передові фінансові технології.

На закінчення необхідно відзначити, що дер-
жава останнім часом приділяє велику увагу роз-
витку ринкових інститутів, що дозволяють ком-
паніям реального сектору економіки хеджувати 
свої фінансові ризики.

Ф’ючерсні контракти, також як і опціони, і 
форвардні контракти відносяться до так званих 
похідних фінансових інструментів.

Ф’ючерсний контракт являє собою стандарт-
ну угоду, за якою одна зі сторін зобов’язується у 
встановлений майбутній день поставити, а інша 
сторона — оплатити певну кількість товару або 
фінансового активу за заздалегідь обумовленою 
ціною.

Наявність ф’ючерсних контрактів на енерго-
носії створює можливості хеджування для бага-
тьох підприємств, що працюють в енергетичній 
галузі. Ф’ючерсні ринки можна використовувати 
в складних ситуаціях, коли потрібно захистити 
готівку для ринкового продажу від падіння цін.

Ф’ючерсні ринки виконують функції довід-
кових при фіксуванні цін пропозицій, оскільки 
контрактні ціни можуть бути засновані на цінах 
ф’ючерсів, наближених до дати поставки товару. 
Нафтопереробні підприємства часто укладають 
з постачальниками нафти довгострокові конт-
ракти. Зазвичай виробники бояться, що знижен-
ня цін на нафтопродукти на ринку зменшить вар-
тість їх продукції. Рішенням цієї проблеми буде 
продаж ф’ючерсних контрактів на бензин або піч-
не паливо, які за кількістю і по місяцях відпові-
дають передбачуваним обсягами продажів. Після 
продажу нафтопродуктів споживачам ф’ючерсна 
позиція закривається.

У ситуаціях, коли ф’ючерсні ціни на нафто-
продукти підвищуються щодо ціни на нафту, на-
фтопереробні компанії часто проводять опера-
цію, схожу на «крек» — спреди. Оскільки у них є 
нафта, яку вони і будуть переробляти, компанії 
можуть закріпити для себе досить вигідну вели-
чину прибутку в разі, якщо ф’ючерсні ціни підви-
щаться щодо еквівалентного рівня цін на готівко-
ву нафту.

Компанії-виробники електроенергії можуть 
продати ф’ючерсні контракти для закріплен-
ня конкретної ціни поставки енергії, яку вони 
повин ні зробити в найближчі місяці. І навпаки, 
споживачі електроенергії, такі як підприємства 
комунальної сфери або промислові компанії, мо-
жуть придбати ф’ючерси для захисту своєї ціни 
покупки. Крім того, торговці електроенергією, що 
мають на цьому ринку подвійний ризик, можуть 
хеджувати з метою зменшення цінового ризику 
за допомогою покупки або продажу ф’ючерсних 
контрактів.

Стрімке зростання числа ф’ючерсних конт-
рактів на газ на NYMEX дозволив всім учасникам 
цього ринку (торговельним компаніям, виробни-
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кам, промисловим споживачам, компаніям кому-
нальної сфери) краще управляти ціною і ціновим 
ризиком. За рахунок використання можливостей 
ф’ючерсного ринку торгові компанії газової галу-
зі змогли запропонувати своїм споживачам нові 
стратегії продажів.

Іноді кінцеві споживачі хочуть самі вибирати, 
яку ціну їм платити за придбані товари чи послуги. 
У цьому випадку постачальники можуть зробити 
пропозицію, зафіксувавши величину прибутку 
вище або нижче ціни ф’ючерсних контрактів, які 
купуються в момент вибору ціни споживачем. На-
фтовидобувні компанії можуть використовувати 
ф’ючерсні ринки для хеджування ціни на нафту. 
За допомогою продажу ф’ючерсних контрактів 
на нафту виробники захищаються від зниження 
цін. Крім того, виробники часто беруть позики в 
банку під заставу майбутньої нафти. Здатність по-
зичальників зафіксувати майбутню ціну продажу 
створює банкам значну зручність. Якщо банки 
видають кредити під заставу ще не виробленої 
продукції, вони зазнають збитків на падінні вар-
тості застави при зниженні цін на нафту.

Ф’ючерсні контракти корисні також для 
полегшення свопів між різними ринками. По-
стачальники на західному узбережжі можуть 
здійснити поставку на своєму ринку і використо-
вувати ф’ючерсні ринки для фіксації цін товарів 
на північному сході США, які передбачають по-
ставку на умовах ФОБ в Кушинг (штат Оклахома).

Висновки. Таким чином, актуальним питан-
ням, що потребує вирішення НКцПФР в ме жах 
Комплексної програми розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року [4], є організація 
роботи з роз’яснень щодо використання похідних 
фінансових інструментів серед суб’єктів бізнесу, 
а також забезпечення податкового стимулюван-
ня виконання операцій з похідними фінансови-
ми інструментами та законодавче врегулювання 
функціонування ринку похідних цінних паперів. 
Використання ф’ючерсних та форвардних конт-
рактів сприяє ефективнішому управлінню фінан-
совими ризиками, безпечнішому посередництву 
на міжнародному товарному та фінансовому рин-
ках. Але для інвесторів важливим залишається ви-
бір оптимальних інструментів хеджування, який 
засновується на виді ризику, що підлягає хеджу-
ванню, мотивах хеджера та допустимих витратах. 
Існує точка зору щодо необхідності постійного 
паралельного існування відкритої касової та стро-
кової позицій протягом усього періоду дії касової 
операції, що мінімізує будь-які незначні ринкові 
коливання. З іншого боку, обґрунтовується необ-
хідність укладення строкових контрактів лише 
у випадку різкої зміни ціни на базисні активи на 
спотовому ринку. Співвідношення цінової пер-
спективи та економічної доцільності хеджування 

слід враховувати при відкритті кожної позиції на 
фондовому ринку. Витрати на хеджування не по-
винні перевищувати заплановану суму на оплату 
страхування від цінових втрат.
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АННОТАЦИИ

ленные кластеры, специализация, продоволь-
ствие, конкурентоспособность.

Клименко А. А., Литвин П. И. Методические 
подходы оценки экономической и экологической 
эффективности землепользования. — С. 32.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
методические подходы к оценке экологической 
и экономической эффективности землепользо-
вания. Проанализирована экологическая эффек-
тивность при существующем уровне деградации 
землепользования сельского хозяйства Запорож-
ской области, а также проблемные аспекты мето-
дики обеспечения рационального использования 
этих земель. Предложена пятиступенчатая клас-
сификация малопродуктивных и экологически 
неустойчивых земель, исключаемых из использо-
вания.

Ключевые слова: агроландшафт, бонитирова-
ние почв, деградация земель, землепользование, 
интерпретация, оценка земли.

Антошкина Л. И., Юрченко Ю. Ю. Туризм в 
контексте устойчивого общественного развития. — 
С. 35.

Аннотация. Статья посвящена освещению 
роли устойчивого развития туризма и определе-
нию его влияния на устойчивое развитие обще-
ства в контексте экономических, социальных и 
экологических аспектов. Охарактеризованы «по-
литические последствия» устойчивого развития 
туризма, которые рассматриваются как толчок 
для мобилизации всех заинтересованных сторон 
для совместной работы с целью превращения ту-
ризма в катализатор положительных изменений. 
Построена матрица сопоставимости целей устой-
чивого развития общества и устойчивого развития 
туризма, которая визуализирует роль последнего.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ту-
ризм, окружающая среда, стратегия устойчивого 
развития, векторы развития, политические по-
следствия

Фролова Г. И., Карпенко С. Р., Чепур Т. В. По-
вышение уровня конкурентоспособности Украины 
как фактор выхода из кризиса. — С. 42.

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
базовых факторов международной конкуренто-
способности, анализу конкурентных позиций 
оте чественной экономики и определению при-
оритетных направлений социально-экономи-
ческого развития Украины путем повышения ее 
глобальной конкурентоспособности.

Березина С. Б. Исследование основных черт 
пенсионной системы Украины. — С. 9.

Аннотация. В работе представлен анализ ос-
новных черт пенсионного обеспечения населения 
Украины как системы преодоления последствий 
социальных рисков. Проведено исследование 
социальных, экономических и правовых отно-
шений, порожденных феноменом пенсионного 
страхования населения в Украине. Предложено 
совершенствование системы пенсионного обе-
спечения как разновидности управления соци-
альными рисками.

Ключевые слова: пенсионная система, основ-
ные черты пенсионной системы Украины, соли-
дарная система пенсионного обеспечения, нако-
пительные системы пенсионного страхования.

Добренко О. О., Протасенко И. В., Тремаски-
на И. О. Инвестиции и инновации как источник 
обеспечения роста экономики и формирования про-
дуктивной занятости. — С. 20.

Аннотация. В статье исследуются инвестици-
онно-инновационные процессы в Украине и их 
влияние на расширение занятости населения за 
счет создания высокоэффективных рабочих мест, 
повышения уровня оплаты труда и конкуренто-
способности рабочей силы. Определены ключе-
вые проблемы, существующие на рынке труда. 
Проанализирован уровень занятости населения 
и уровень безработицы в Украине за последние 
годы. Исследовано распределение капитальных 
инвестиций по видам экономической деятель-
ности. Выяснены данные о научных и научно-
технических разработках как важного фактора 
построения национальной инновационной си-
стемы. Обоснованы приоритетные направления 
обеспечения инвестиционной и инновационной 
деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, 
рабочие места, занятость населения, экономиче-
ский рост, рабочая сила, рынок труда.

Кирова Л. Л. Интеграционные процессы как 
движущие силы в агропродовольственной систе-
ме. — С. 28.

Аннотация. Проанализированы интеграци-
онные процессы в агропродовольственном ком-
плексе, рассмотрены движущие силы интегра-
ционных процессов в агропродовольственной 
системе.

Ключевые слова: агропродовольственная си-
стема, сельскохозяйственное сырье, агропромыш-
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Ключевые слова: международная конкурен-
тоспособность, конкурентные преимущества, ин-
декс глобальной конкурентоспособности, повы-
шение уровня конкурентоспособности.

Антошкин В. К. Взаимосвязь эффективности 
функционирования и социально-экономической 
безопасности аграрных предприятий. — С. 47.

Аннотация. Исследована взаимосвязь эф-
фективности функционирования и социально-
экономической безопасности аграрных пред-
приятий, Осуществлена оценка, диагностика, 
планирование и прогноз на будущее результатов 
хозяйственной деятельности, формирующих ос-
нову социально-экономической безопасности 
аграрных предприятий.

Ключевые слова: социально-экономическая 
безопасность, аграрные предприятия, эффектив-
ность, функционирование, взаимосвязь, оценка, 
диагностика.

Горячая О. Л., Трашков А. Е., Шестаков Б. А. 
Экспортный потенциал предприятий Украины. — С. 53.

Аннотация. В статье дано определение тер-
мина «машиностроение» и перечислены ведущие 
предприятия в этой области. Приведен перечень 
факторов, которые негативно повлияли на со-
стояние отечественного машиностроения. Обо-
снована необходимость легализации междуна-
родного бизнеса и его финансовых потоков. Дан 
перечень основных стран-экспортеров машино-
строительной продукции в ЕС. Описаны преиму-
щества участия предприятий машиностроитель-
ной отрасли в государственных программах.

Ключевые слова: экспорт, экспортный потен-
циал, внешнеэкономическая деятельность, ма-
шиностроение.

Каткова Т. И., Княженко И. И., Шевченко В. Р. 
Цифровой маркетинг как инструмент для сегмента-
ции целевых рынков коммуникаций. — С. 59.

Аннотация. В статье определены тенденции 
цифрового маркетинга. Исследованы факто-
ры культурного порядка и сегменты онлайн-со-
обществ, которые формируются с помощью 
культурных факторов. Представлена специфика 
прогрессивных инструментов в цифровом мар-
кетинге коммуникаций, возможности и преиму-
щества онлайн-общения, маркетинговые цели в 
онлайн-деятельности.

Ключевые слова: социальные сети, сегмента-
ция, цифровой маркетинг, цифровые маркетин-
говые коммуникации, онлайн-сообщества.

Ковтун В. А. Организационные и экономиче-
ские составляющие производства сельскохозяй-
ственной продукции. — С. 64.

Аннотация. Определены условия, обеспечи-
вающие эффективность организации производ-
ства сельскохозяйственной продукции, специфи-

ку аграрного развития в современных условиях, 
оценено влияние на эффективность различных 
его составляющих. Установлено, что для эффек-
тивного сельскохозяйственного производства 
необходимо: улучшить расширенное воспроиз-
водство отрасли сельского хозяйства на основе 
повышения производительности труда; рацио-
нализировать организацию производства, улуч-
шить качество продукции за счет рационального 
использования биологического потенциала рас-
тений и животных; улучшать производственный 
потенциал аграрных предприятий; способство-
вать мотивации и возможностям расширения 
инвестирования; внедрять достижения научно-
технического прогресса; повышать уровень ка-
питализации отрасли на основе осуществления 
частной собственности на землю.

Ключевые слова: аграрное предприятие, про-
изводство сельскохозяйственной продукции, 
организация производства, планирование, эко-
номическое стимулирование производства, фи-
нансирования, кредитования, ценообразования, 
хозяйственный расчет, организация труда, управ-
ление, эффективность.

Наймарк Е. А. Исследование деятельности 
авиакомпании «Air France-KLM». — С. 71.

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые 
особенности развития рынка авиационных пере-
возок в мире в современных условиях глобальных 
трансформаций. Проанализирована деятельность 
крупного французско-нидерландского перевоз-
чика — «Air France-KLM». Выделены конку-
рентные преимущества политики компании «Air 
France-KLM». Рассмотрены положительные сто-
роны кооперации авиалиний в альянсы и группы. 
Перечислены мероприятия, реализация которых 
может привести к повышению конкурентоспо-
собности компании в данной отрасли.

Ключевые слова: авиационная отрасль, пас-
сажирские перевозки, мировой рынок авиацион-
ных услуг, международные и внутренние перевоз-
ки пассажиров, авиакомпании, авиалинии.

Рунчева Н. В., Гричаный С. О., Новикова О. В. 
Внедрение инновационных услуг в деятельность 
предприятий воздушного транспорта. — С. 76.

Аннотация. В статье рассмотрена деятель-
ность предприятий авиационной отрасли. Пре-
доставлено обоснование развития внутренних и 
международных перевозок в контексте предостав-
ления туристических и других услуг. Приведены 
определения понятия «инновационная услуга», а 
также классификация и виды услуг. Рассмотрены 
основные факторы конкурентоспособности оте-
чественных авиакомпаний и факторы влияния на 
инновационность. Выделены основные направ-
ления деятельности авиакомпаний и риски, кото-
рые им присущи.
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Ключевые слова: инновации, инновационная 
услуга, конкурентоспособность, риск.

Сильченко И. А., Горяча А. Ю. Влияние внешних 
и внутренних факторов на процессы управления ин-
новационной деятельностью предприятия. — С. 80.

Аннотация. Рассмотрены факторы внутрен-
ней и внешней среды предприятия, влияющие 
на процессы управления инновационной дея-
тельностью.

Ключевые слова: внутренняя среда, внешняя 
среда, инновации, инновационная активность, 
предприятие, факторы.

Трикоз И. В., Соловьев Д. И. Исследование со-
временных методов управления персоналом в ресто-
ранном бизнесе. — С. 86.

Аннотация. В статье исследованы совре-
менные методы управления персоналом в ре-
сторанном бизнесе. Определены категории 
ресторанного персонала с присущими только 
им способами управленческого воздействия и 
мотивации, традиционные методы управления 
персоналом ресторана. Предложен инноваци-
онный подход к классификации современных 
методов управления персоналом ресторанного 
бизнеса.

Ключевые слова: современные методы, ме-
тоды управления, персонал, ресторанный биз-
нес.

Фролова Г. И., Шляховой Н. Н., Данько-
вич И. М. Стратегический менеджмент развития 
дорожно-строительного предприятия. — С. 93.

Аннотация. Дано определение стратегиче-
ского менеджмента развития предприятий до-
рожного комплекса. Определены различия и 
характерные черты предприятий строительно-
го комплекса. Приведены этапы формулировки 
миссии, основные атрибуты стратегии предпри-
ятия, критерии содержания факторов роста.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, 
развитие, дорожно-строительное предприятие, 
планирование.

Бритвенко А. С., Батрак С. В., Хомічук Г. Д. 
Теоретические аспекты хеджирования фьючерсны-
ми контрактами. — С. 98.

Аннотация. В статье дано определение поня-
тия «хеджирование» и обоснована деятельность 
хеджеров. Приведена классификация видов хед-
жирования и внебиржевых инструментов хеджи-
рования. Рассмотрены типы, расходы и стратегии 
хеджирования, а также его цель, преимущества и 
недостатки. Проанализировано влияние опера-
ций с фьючерсными контрактами на нефтепро-
дукты и цены на них.

Ключевые слова: волатильность, фьючерсные 
контракты, форвардные контракты, хедж, хеджи-
рование.
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