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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МІЖНАРОДНОї ЕЛЕКТРОННОї БІРЖОВОї ТОРГІВЛІ

Анотація. За результатами дослідження було виявлено, що у процесі своєї діяльності електронні бір-
жі створили та реалізують власний механізм функціонування, що перетворює їх на найбільш організовану 
форму міжнародної торгівлі. Тренди розвитку електронних бірж можна відстежувати та прогнозувати 
за допомогою відповідних фондових індексів. Визначено основні особливості та найбільш важливі аспекти 
розвитку електронних бірж на основі аналізу фондових індексів двох найбільших електронних бірж світу, 
географічного розподілу обсягів електронних біржових торгів та динаміки використання штучного інтелек-
ту у процесі біржової торгівлі. Висвітлено негативні та позитивні взаємозалежності стосовно розвитку 
міжнародної електронної біржової торгівлі у майбутньому.

Ключові слова: акція, біржові торги, біржові індекси, електронні біржі, опціон, тренд, ф’ючерс.

Summary. According to the results of the study, it was revealed that in the course of their activities, electronic 
exchanges have created and are implementing their own functioning mechanism, turning them into the most organized 
form of international trade. Trends of the development of electronic exchanges can be tracked and predicted using the 
appropriate stock indices. The main features and most important aspects of the development of electronic exchanges are 
determined based on the analysis of stock indices of the two largest electronic exchanges in the world, the geographical 
distribution of electronic exchange trading volumes and the dynamics of the use of artificial intelligence in the exchange 
trading process. There are negative and positive interdependencies were identified for the development of international 
electronic exchange trading in the future.

Key words: stock, stock trading, stock indexes, electronic exchanges, option, trend, futures.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-9-14

Постановка проблеми. Сьогодні один із най-
важливіших елементів участі країни у світових 
економічних процесах — це її перехід до міжна-
родної біржової торгівлі.

На сучасному етапі розвитку світового рин-
ку торгівля на електронній біржі щороку активно 
розвивається та вдосконалюється, набуваючи різ-
них форм та використовуючи нові інструменти. 
Ось чому дослідження в галузі електронної біржі 
важливі для її більш ефективної реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часна міжнародна електронна біржова торгівля 
набуває дедалі більшого значення в організації 
системи міжнародних торговельних відносин. 
З’явилася низка досліджень вітчизняних і за-
рубіжних учених, присвячених різним аспектам 
місця і ролі електронних бірж у торговельних від-

носинах між країнами. Разом з тим, особливості 
механізму функціонування міжнародної електро-
нної біржової торгівлі, що постійно еволюціонує 
і удосконалюється, потребують подальшого ви-
вчення як з точки зору теорії, так і практики.

Над дослідженням питань організаційно-
економічного механізму функціонування міжна-
родної електронної біржової торгівлі працювали 
відомі вчені, зокрема: Т. Воєводіна [1], О. Кузнє-
цова [3], О. Лактіонова [6], А. Сищук, В. Кірова 
[7] та ін.

Мета статті. Дослідити механізм функціо-
нування сучасної електронної біржової торгівлі, 
проаналізувати теоретичні основи та практичні 
аспекти основних тенденцій її розвитку й виді-
лити взаємозалежності між наявними трендами і 
власне процесами розвитку.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні, коли механізм регулювання глобальної тра-
диційної торгівлі акціями є досить активним, між-
народна електронна торгівля акціями, на жаль, 
ще не має затвердженого механізму регулювання. 
Наразі воно базується на підпорядкуванні діяль-
ності власним нормативним документам: Стату-
ту, правилам, що визначають діяльність біржі як 
ціле, його підрозділи та службовці [1].

щодо екзогенного механізму регулювання 
електронної біржової торгівлі, то варто зазначи-
ти, що її основою є підпорядкованість фондової 
біржі нормативним актам держави, інших органі-
зацій чи міжнародним договорам. На державному 
рівні зовнішнє регулювання електронної біржової 
торгівлі нині те саме, що і у класичної біржової 
торгівлі або взагалі відсутнє. Але жоден варіант 
не є ефективним для правильного регулювання, 
оскільки електронна торгівля акціями має кілька 
особливостей, які не використовуються в класич-
ній біржовій торгівлі.

електронні торги з акціями не матимуть сен-
су без досягнення міжнародного рівня. Однією з 
головних цілей процесу торгівлі на електронній 
біржі є інтеграція всіх електронних платформ в 
одну глобальну мережу. Таким чином, існує по-
треба у глобальному регулюванні електронних 
торгів акціями. Європейський ринок паперів 
може бути використаний як приклад міжнародної 
координації для електронних торгів акціями.

Спочатку європейський ринок цінних папе-
рів був нерегульованим. Угоди, які там укладали, 
були результатом двосторонньої згоди без вста-
новлення арбітражних правил та стандартів ви-
конання [2].

Однак через необхідність розроблення за-
гальних правил у 1969 р. було створено Асоціацію 
міжнародної асоціації на ринку цінних паперів 
(isma) та пов’язану з нею Міжнародну асоціацію 
первинного ринку (iPma). isma має подвійний 
статус, оскільки, з одного боку, згідно із законо-
давством Великої Британії він має статус біржі, що 
перебуває у списку, а з іншого боку, Рада з цінних 
паперів та ф’ючерсів (sfa) визнана міжнародною 
саморегулюючою організацією, якою керує євро-
пейський ринок цінних паперів. Крім того, isma 
є афілійованим членом Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів (iOscO) та членом Між-
народної ради асоціацій з цінних паперів [3].

Таким чином, одним із способів викорис-
тання регулюючого органу з електронної торгівлі 
акціями є створення спеціалізованої міжнародної 
організації або делегування цих функцій на існу-
ючу. Інший спосіб — створити механізм саморе-
гулювання, за допомогою якого учасники торгівлі 
самостійно будуть виконувати функції регулюю-
чого органу. Для цього можна використовувати 
блокчейн. Основна особливість механізму регу-

лювання міжнародної торгівлі електронними бір-
жами полягає в тому, що головна мета електрон-
них фондових бірж — не отримання прибутку на 
самій біржі, а створення таких умов торгівлі, які 
дозволять отримувати великі прибутки для учас-
ників біржових торгів, які в основному є учасни-
ками бірж. Саме для цього електронні біржі виді-
ляються як особлива форма торгівлі.

Механізм електронної біржової діяльності 
пристосований не для отримання прибутку, а для 
створення зручного ринкового середовища для 
його учасників. Він має певні специфічні харак-
теристики:

 — віддалений та постійний формат торгівлі. 
Організація електронної біржової торгівлі базу-
ється на постійній торгівлі, яка регулярно прово-
диться поза будівлею біржі;

 — відсутність товару. Сам товар зазвичай від-
сутній під час електронної біржі. Для термінових 
операцій товар навіть не виготовляється на мо-
мент укладення угоди;

 — тільки коли питання стосується негайної 
доставки, потрібно, щоб товар був або на біржі, 
або належав продавцю [4];

 — певний предмет торгівлі. Кожна електро-
нна біржа має чіткий перелік активів, на які вона 
має право торгувати [5];

 — самоорганізація. Кожна електронна біржа 
діє відповідно до правил, розроблених та затвер-
джених самою біржею;

 — відкритий доступ до ринкової інформації. 
Система електронних бірж забезпечує відкритий 
доступ до всієї торгової інформації в режимі ре-
ального часу. Форма інформації може коригува-
тися користувачами;

 — гнучкість операцій. Торговець може ви-
брати методи торгівлі самостійно. У звичайно-
му режимі торгівля здійснюється постійно, коли 
учасники ринку купують та продають активи, а 
центральний сервер вибирає відповідних продав-
ців та покупців. Однак особливості, правила та 
методи транзакцій можуть змінюватися;

 — контроль. Великою перевагою для трейде-
ра є можливість контролювати всі транзакції, що 
передаються на біржу. В системі електронних бірж 
можна вказати параметри, за якими буде здій-
снюватися моніторинг торгівлі. Найпростіший з 
них — час початку та закінчення торгівлі.

Використання спеціалізованих фондових ін-
дексів започатковано у 1990 р. із впровадженням 
Соціального індексу domini 400, який сьогодні 
відомий як Соціальний індекс msci Kld 400. До 
найбільш ранніх індексів також належать Jantzi 
social index (Канада), започаткований у 2000 р., 
dow Jones sustainability index та ftse4good для 
глобальних інвестицій. Останні два індекси до-
зволили інвесторам порівнювати продуктивність 
компаній на глобальному рівні на основі визна-
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них стандартів корпоративної відповідальності. 
Сьогодні такі індекси пропонуються інвестицій-
ними та дослідницькими компаніями, такими 
як calvert investments, Pax World management, 
sustainalytics та Wildershares, s & P dow Jones, 
ftse, msci, stOxx та thomson reuters. Провід-
ні світові фондові біржі, такі як nasdaQ Omx, 
nYse euronext, deutsche Boerse та Йоганнес-
бурзька фондова біржа також впровадили у прак-
тику індекси sri. Функціональне призначення 
цих індексів відзначається у такому: забезпечен-
ня інформаційного стандарту; наявність бази 
для використання пасивної та активної стратегій 
інвестування; встановлення стандартів для від-
повідальної корпоративної поведінки; надання 
можливостей порівняння доходності соціально 
відповідального зі звичайним інвестуванням [6].

Для ефективної роботи на електронних 
фондових біржах запроваджено різні механізми. 
Здебільшого вони полягають у забезпеченні до-
ступності відповідного обладнання у вигляді цен-
трального комп’ютера, підімкненю через мережу 
до інших Pc. Однак у більш складних випадках 
організації виділяють певні елементи обмінних 
електронних систем.

Серед основних елементів, які відповідають 
за функціонування платформ електронних обмі-
нів, є:

1. Торгова станція. За допомогою цього бро-
кера отримується доступ до транзакцій на біржі та 
до необхідної інформації для проведення опера-
цій. Також запити на виконання певних угод на-
даються через робочу платформу.

2. Фронт-офіси — групи підрозділів, відпо-
відальних за безпосередню роботу з клієнтами та 
замовниками. Типові функції фронтових служб 
передбачають спілкування з клієнтами, отриман-
ня та введення для подальшої обробки докумен-
тів від клієнтів, взаємодію з іншими внутрішніми 
підрозділами платформи електронного обміну 
для надання клієнту інформації, відправлення 
інформаційних повідомлень клієнтам, обробку 
вхідних дзвінків.

3. Комунікаційне посилання — це спеціаль-
ні зв’язки, що забезпечують відносини між цен-
тральним обміном та брокером.

4. центральна система фондової біржі. Вона 
несе відповідальність за надання необхідної ін-
формації для обміну учасниками та виконання 
запитів брокера. Основними вимогами до такої 
системи є ефективність, надійність, гарантований 
доступ та висока швидкість надання інформації.

Механізм торгів на електронній біржі показа-
но на рис. 1.

Дослідження ринку включає аналіз поточної 
ситуації на електронній біржі. Завдання трейдера 
на цьому етапі — оцінити перспективи та сектори 
фондового ринку. Важливо також, що досліджен-

Рис. 1. Механізм торгів на електронній біржі 
(розроблено автором згідно з [7])

Реєстрація на обраній електронній біржі

Дослідження ринку

Вибір активів

Управління ризиками

Підбір і контроль позицій

Зміна стратегії

Видача готівки

ня ринку — це не просто аналіз динаміки прода-
жів, а всебічний аналіз показників. Від цього за-
лежить дохід від активів.

Наступним етапом торгів на електронній бір-
жі є вибір активів. Торговець підходить до цього 
етапу з огляду на власні потреби. Зазвичай для 
торгівлі вибирають активи з високим ступенем 
модності та низькою волатильністю.

Управління ризиками включає оцінку по-
зиції та активів торговця, обраних з точки зору 
об’єктивності.

часто будь-який вид торгівлі є дуже 
суб’єктивним явищем, яке залежить від багатьох 
змінних. Завдання торговця на цьому етапі — за-
побігти бажаному мисленню.

Доволі часто операції на електронних біржах 
не обмежуються одним певним видом активів. 
Зазвичай торговці продовжують «грати» на ринку, 
вимагаючи також частку спекулятивного дохо-
ду. етап набору та контролю позицій передбачає 
продовження укладення договорів купівлі-прода-
жу, але на спекулятивній основі. Зміна ігор перед-
бачає пристосування обраної торговцем стратегії 
до поточної ситуації на ринку.

електронні біржі характеризуються надзви-
чайно активною динамікою протягом коротких 
періодів часу. Таким чином, здатність трейдера 
адаптуватися до поточної ситуації з волатильніс-
тю дуже важлива.

Найкращі тенденції розвитку сучасних елек-
тронних бірж демонструють їх динаміку. Ми мо-
жемо аналізувати та відстежувати динаміку та 
особливості торгівлі на електронних фондових 
біржах, використовуючи фондові індекси. Не рід-
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кість суглобова електронна фондова біржа ство-
рює власний фондовий індекс для розрахунків 
та різних операцій. Таким чином, американська 

електронна біржа nasdaQ має власний індекс 
nasdaQ composite, який характеризує стан усіх 
операцій, що здійснюються на цій біржі (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка композитного індексу NASDAQ у 2015–2020 рр. (розроблено автором згідно з [8])

Станом на 16.06.2020 р. індекс nasdaQ ста-
новить 10000 пунктів.

Торгівля на електронних біржах відновилася 
і почала наростати. У 2012 р. композиційний ін-
декс nasdaQ зайняв своє докризове становище, 
а в 2016 році встановив рекорд у 6000 пунктів. На 
сьогодні динаміка індексу активно зростає і вже 
перевищила 7000 балів.

Особливо заслуговує на увагу американська 
біржа euronext nV, яка є однією з найбільших груп, 
що складається з двох основних бірж — Європей-
ської (euronext) та Нью-Йоркської (nYse). Нині 

ця біржа є однією з найбільших та найвпливовіших 
у світі. Система електронної торгівлі заслуговує на 
особливу увагу платформи nYse arca, яка повністю 
автоматизована з 2013 р.

Необхідно проаналізувати динаміку індексу 
nYse euronext протягом 2015–2020 рр. (рис. 3).

Станом на 16.06.2020 р. індекс euronext nV 
становить 560,88 пунктів.

Система обчислення індексу euronext nV 
відрізняється від індексу nasdaQ composite і на-
разі не перевищує 60 балів. За час свого існування 
динаміка індексу euronext nV активно змінюєть-

Рис. 3. Динаміка індексу Euronext NV протягом у 2015–2020 рр. (розроблено автором згідно з [9])
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ся. Так, у період з 2013 по 2015 роки, через кризову 
ситуацію в економіках країн, що розвиваються, і 
колапс на їх ринках, згаданий індекс знаходився 
на рівні 18 пунктів.

Ситуація стабілізувалася до 2016 р. Встанов-
лено рекордні показники euronext nV з 48 балів. 
Однак у липні 2016 р. ситуація знову погіршила-
ся. Індекс обвалився до 31 пункту. це пояснюєть-
ся падінням біржових котирувань на китайських 
фондових біржах з липня 2015 р. після значно-
го «перегріву економіки» країни. Значна частка 
електронних операцій на біржі euronext проводи-
лася з Китаєм, тому наслідки негативної еконо-
мічної ситуації в країні також вплинули на падін-
ня біржового індексу.

Після різкого колапсу в липні 2016 року від-
булося ще два значні падіння індексу euronext nV. 
Однак відтоді спостерігається динамічне зрос-
тання, оскільки всі найнижчі значення переви-
щували показник липня 2016 року. Таким чином, 
станом на 18 червня 2020 року індекс euronext nV 
становить 931,16 пунктів [8].

що стосується динаміки електронної торгівлі 
акціями за регіонами, то слід зазначити, що про-
тягом 2015–2020 рр. сформувалися власні тенден-
ції розвитку.

Регіональна структура роздрібної торгів-
лі в 2016 р. виділила дуже істотні відмінності від 
2013 р., коли торгівля на біржових біржах в Азіат-
сько-Тихоокеанському регіоні була головним дви-
гуном зростання. У 2017 році активність електро-
нної торгівлі на біржах Північної Америки зросла 
на 4,8 % і склала 8,59 млрд. контрактів, європей-
ська діяльність з торгівлі електронними акціями 
зросла на 8,0 %, що склало 5,18 млрд контрактів, а 
в Латинській Америці — на 11,3 % спостерігалося 
на суму 1,62 млрд контрактів. У 2017 р. Північна 
Америка та Європа встановили рекорди за загаль-
ним обсягом електронної комерції. На противагу 
цьому обсяг в Азіатсько-Тихоокеанському регі-
оні зменшився на 5,3 %, становивши 9,18 млрд 
контрактів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон все 
ще припадає на найбільший обсяг торгівлі елек-
тронними акціями, але його частка в глобальній 
електронній торгівлі знизилася з 39 до 36 %.

Зміни у світових тенденціях зумовлені тим, 
що обсяг ф’ючерсів на електронних біржах з кож-
ним роком збільшується, на відміну від торгів 
опціонами. Зниження торгівлі електронними ак-
ціями торгів опціонами було особливо помітним 
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, електронні 
фондові біржі якого в основному покладалися на 
торгівлю цим типом контрактів. Загальна кіль-
кість опціональних контрактів, що торгуються 
на електронних біржах у регіоні, зменшилася на 
29,6 %, склавши 2,48 млрд контрактів у 2017 р. 
це найнижчий рівень для цього регіону за остан-
ні 10 років. Тенденція зниження динаміки Азіат-

сько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку 
електронних акцій продовжилася і в 2018 р.

Аналіз тенденцій електронних торгів на біржі 
також свідчить про те, що сьогодні дедалі більше 
людей схильні довіряти управлінню біржовими 
операціями штучному інтелекту, торговій про-
грамі з високою складністю, яка постійно сканує 
спеціалізовані джерела інформації за ключовими 
словами. Вони вказують на коливання цін на різ-
них ринках світу. Протягом мілісекунд система 
оцінює стан справ на ринку і автоматично про-
дає свою дозволену частку акцій або витрачає ви-
значену користувачем суму на придбання певних 
цінних паперів. Усі ті ж роботи можна виконати 
приблизно за півтори години, досвідчений про-
фесіонал зробить це за 15 хвилин. За цей час ситу-
ація на будь-якому фондовому ринку може різко 
змінитися. На думку аналітиків, до 2025 р. буде 
інвестовано близько 5 трлн дол. США приватних 
інвесторів на основі автоматичних рекомендацій 
різних програмних систем.

Сьогодні штучний інтелект управляє сумою, 
що перевищує 19 млн дол. США. Доходи від їх ви-
користання перевищують фінансові втрати, спри-
чинені неправильним прогнозуванням. Окрім ро-
ботизованих трейдерів, найбільше активізується 
розвиток спеціалізованих додатків, що ще більше 
спрощує електронну торгівлю акціями. Всесвіт-
ньо відома компанія Blackrock, яка має близько 
5 трлн дол. США активів, створила власне одно-
йменне додаток. За словами інвесторів, він ство-
рений на основі алгоритмів, якими користуються 
самі брокери [7].

Інша фінансова корпорація чарльз Шваб за-
пустила власну службу інтелектуальних портфе-
лів charles schwab. Головною його особливістю є 
низький «поріг входу» — користувачеві потрібно 
вкласти 5 тис. дол., без комісії. Програма заохочує 
клієнтів вкладати кошти у фондові індекси. Але 
його ефективність ще не просто оцінити, оскіль-
ки проєкт розпочався нещодавно.

Висновки. На основі такої активної динаміки 
фондових індексів електронних фондових плат-
форм, яка була продемонстрована на прикладі 
індексів nasdaQ composite та euronext nV та 
динаміки світової торгівлі біржовими товарами 
по регіонах, існує три позитивні та дві негативні 
взаємозалежності. До позитивних можна віднести 
зростання фондових індексів, що свідчить про ак-
тивний розвиток світової економіки. Крім того, 
зростання індексів електронних бірж свідчить про 
те, що серед інвесторів є попит, а це означає, що 
інвестори з оптимізмом ставляться до вкладен-
ня своїх фінансових активів в електронні фон-
дові біржі. Також зростаюча динаміка свідчить 
про їх активний розвиток та поширення у світі. 
З кожним роком роль електронних бірж зростає, 
оскільки створюється все більше електронних 
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платформ, і дедалі більше операцій здійснюються 
в Інтернеті.

До негативних можна віднести те, що елек-
тронні індекси акцій надзвичайно чутливі до 
будь-яких змін в економічній ситуації. хоча за-
гальна динаміка електронних фондових індексів 
постійно зростає, однак вона є дуже мінливою 
протягом коротких періодів часу.

Таким чином, з огляду на проведене дослі-
дження варто зазначити, що сучасна електронна 
торгівля біржовою торгівлею зараз перебуває на 
стадії її активного розвитку. Діяльність та дина-
міку електронних фондових бірж можна відсте-
жувати, використовуючи фондові індекси бірж. 
Найпоширеніші з них досить активні. Організація 
електронних торгів акціями суттєво відрізняється 
від класичного торгового механізму. Зокрема, ді-
яльність електронних бірж має свої особливі ас-
пекти роботи, що робить їх найбільш організова-
ною та розвиненою формою торгівлі на сьогодні.
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М. А. Окландера, О. В. Зозульова, Є. В. Крикав-
сього, О. І. Карого, Н. О. Шпака, Т. В. яворської, 
О. Б. Мних, В. Л. Сілаєвої, Н. І. чухрай, Т. О. При-
мак, В. В. Божкова, А. С. Мелехова, А. В. Юрчак 
та багатьох інших. Основними науковими дороб-
ками авторів у цій сфері є аналізування розвитку 
традиційних інструментів маркетингової взаємодії 
підприємства з клієнтами, визначення ролі мережі 
Інтернет та її впливу на конкурентоспроможність 
підприємства, впровадження інноваційних про-
цесів управління маркетинговим персоналом під-
приємства та функціональної ролі відділу марке-
тингу на підприємстві.

Важливим питанням оцінювання ефектив-
ності монетизації Інтернет-ресурсів займалися 
відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як 
О.-Л. С. Астапчук, К. О. Дорошкевич, В. е. Гер-
манова, Н. С. Єщенко, С. В. Ступак, В. С. Іванов, 
е. В. Струкова, Ю. Ф. Шпаковский, М. Д. Дани-
люк, Т. В. Медвідь, е. А. Кобзева, П. С. Єщенко.

Необхідно також відзначити актуальність 
праць зарубіжних науковців, таких як Д. Кеннеді, 
К. Вагнер, А. Майшрзак, c. Неслін, П. Ван Брюг-
ген, М. Ліповський, А. Шанкар та багатьох інших. 
Вони розглядають на сучасному рівні питання 
організування взаємовідносин підприємства з 
клієнтом та враховують швидкі зміни економіч-
ного середовища, яке переформатовує взаємодію 
та вимагає від підприємства внесення коректив у 
свою діяльність.

Постановка проблеми. У зв’язку з інтеграцією 
українських підприємств у світове господарство, 
зростанням конкуренції, обсягів та оборотності 
світового капіталу, розвитком цифрових техно-
логій одним із дієвих засобів підвищення кон-
курентоспроможності підприємства є викорис-
тання сучасних Інтернет-технологій у взаємодії з 
клієнтом. Здатність генерувати та впроваджувати 
досягнення науково-технічного прогресу у вза-
ємодію підприємства з клієнтом є запорукою за-
безпечення позитивних фінансових результатів 
діяльності господарських суб’єктів. Таким чином, 
виникає необхідність створення системи взаємо-
дії підприємства з клієнтами, яка включатиме усі 
можливі маркетингові комунікації, продажі та 
післяпродажну взаємодію з використанням су-
часних Інтернет-технологій. Зважаючи на це, 
актуальності набуває питання прийняття управ-
лінських рішень, які сприятимуть розробленню 
та впровадженню інструментів для ефективного 
функціонування вищевказаної системи взаємодії 
підприємства з клієнтом на основі використання 
сучасних Інтернет-технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розроблення теоретико-прикладних 
положень у сфері побудови маркетингової взаємодії 
з клієнтом підприємства зробило чимало вітчизня-
них науковців, серед яких варто виокремити праці 
е. П. Голубкова, С. М. Ілляшенка, О. Є. Кузьміна, 
Н. С. Кузнецової, Г. М. Захарчин, О. Г. Мельник, 
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Мета статті. Дослідити та втілити світові тен-
денції розширення взаємодії підприємства з клі-
єнтами на засадах використання Інтернет-техно-
логій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
тернет-технології набули широкого розповсю-
дження та продовжують видозмінювати процеси 
взаємодії клієнта з підприємством. Основою цих 
змін є поява широкого інструментарію Інтернет-
маркетингу, який поступово заміщає традиційні 
канали комунікацій з клієнтами підприємства. 
Проводячи огляд статистичних даних, в першу 
чергу ми повинні звернути увагу на статистику 
використання інструментів залучення клієнтів як 
першого етапу подорожі клієнта.

У 2017 р. загальні світові витрати на рекламу 
становили 563,4 млрд дол. США. За глобальними 
прогнозами витрати на мобільну рекламу в Інтер-
неті перевищать рекламу для користувачів ПК в 
Інтернеті, а Інтернет-реклама перевершила теле-
візійну вже у 2018 р. Глобальне зростання реклам-
них витрат триматиметься на рівні 3,8 % на тлі 
обережного короткострокового прогнозу [1].

На основі даних з 59 ринків у країнах Амери-
ки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, 
Близького Сходу та Африки прогноз витрат на 
рекламу, здійснений підприємством dentsu aegis 
network’s, демонстрував більш обережний еко-
номічний прогноз у 2017 р., ніж у попередньому 
році, з падінням динаміки зростання глобального 
рекламного трафіка з 4,8 до 3,8 %. Проте в 2018 р. 
відбулося зростання прогнозованих рекламних 
витрат на 4,3 %. На обсяг рекламних витрат впли-
ватимуть ключові події у 2018 р., такі як Зимові 
Олімпійські і Параолімпійські ігри в Південній 
Кореї, чемпіонат світу з футболу в Росії та вибори 
в Конгрес США, які, як очікується, стимулювати-
муть зростання витрат на рекламу [2].

Незважаючи на стурбованість економічним 
впливом рішення Великої Британії про вихід з 
Європейського Союзу, зростання витрат на ре-
кламу у Великобританії у 2016 р. перевищило 
очікуваний показник у 6,1 %, у 2017 р. зростан-
ня витрат склало менше 4 %, а у 2018 році очіку-
ється зростання до 5,9 %. Подібна картина роз-
гортається і у США, де очікується уповільнення 
темпів зростання витрат на рекламу до 3,6 % у 
2017 р., а потім незначне поліпшення в 2018 р. 
до 4,0 %.

США також залишаються найбільшим рин-
ком у світі, що становить 37,7 % світових витрат на 
рекламу в 2017 р. Витрати на рекламу на ринках, 
що розвиваються, продовжують перевершувати 
витрати країн з розвиненими економіками. На-
приклад, зростання обсягу витрат на рекламу в Ін-
дії в 2017 р. спостерігається на рівні 13 %, а Китай 
залишиться другим за величиною ринком у світі 
за часткою витрат на рекламу, при цьому залиша-

ючись єдиною країною з економікою, що розви-
вається, що входить до п’ятірки найбільших ре-
кламних ринків [3]. У 2019 р. автори прогнозують, 
що витрати на рекламу на мобільних платформах 
будуть перевищувати настільні комп’ютери, до-
сягаючи 56 % за часткою глобальних цифрових 
витрат на рекламу. У 2018 р. витрати на мобільну 
рекламу будуть зростати до 116,1 млрд дол. США. 
Згідно з очікуванням авторів І. Барбер та Л. хілл, 
до 2025 р. населення планети матиме у наявності 
4 млрд підключених смартфонів та близько трети-
ни споживачів використовуватимуть телефон як 
основне джерело розваг.

Згідно зі статистикою google, за травень 
2015 р. в 10 країнах світу кількість мобільних по-
шуків перевищила пошуки з використанням ПК. 
Саме тому очікується, що ця тенденція продо-
вжуватиме зміцнюватися і в інших країнах. част-
ка рекламних витрат на друковані ЗМІ знижу-
валася вже кілька років поспіль, але, ймовірно, 
зменшиться до 13,8 % частки загальних реклам-
них витрат у 2018 р. (з 15,1 % у 2017 р.), тоді як 
платний пошук в Інтернеті прогнозує зростання 
до 14,6 % (порівняно з 2016 р. у — 13,6 %) [4]. 
Розвиток реклами в Інтернеті все ще може бути 
призупинений такими проблемами, як шахрай-
ство, ризик погіршення репутації бренда, але це 
не зупиняє зростання потоку витрат на Інтернет-
рекламу.

Такі підприємства, як google і facebook є 
лідерами галузі Інтернет-реклами. Більше двох 
третин від загального обсягу світових витрат на 
рекламу з 2012 по 2016 роки надійшло від цих 
двох підприємств. За даними підприємства zenith 
«Топ-тридцять власників глобальних медіа» [5], 
у 2016 р. google та facebook охопили 20 % всього 
світового медіа рекламного ринку. Прибутки най-
більших компаній рекламного медіа простору по-
дано на рис. 1.

google, як і раніше, випереджає facebook, 
отримавши 79,4 млрд дол. США прибутку від ре-
клами в 2016 р., що втричі більше, ніж у соціальній 
мережі facebook, яка за 2016 р. отримала 26,9 млрд 
дол. США. На третьому місці з’явився comcast, 
який отримав 12,9 млрд дол. США у прибутку від 
реклами, відповідно до звіту підприємства zenith. 
google отримує більше 100 млдр. запитів у місяць 
по всьому світу, а на кінець 2015 р. google володів 
часткою у розмірі 94 % від усієї кількості пошуків 
через мобільні телефони та смартфони [6].

За даними звіту «Прогноз витрат на рекламу» 
компанії zenith [5], у 2016 р. лише у 10 містах сві-
ту було витрачено 61 млрд дол. США і очікується, 
що до 2019 р. ця сума збільшиться до 69 млрд дол. 
США. Нью-Йорк займає найбільшу частку, і, як 
очікується, його витрати на рекламу у 2017 р. ста-
новитимуть 15 млрд дол. США. Незважаючи на 
невизначеність щодо того, як вплине вихід Вели-
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кої Британії з ЄС на витрати на рекламу, прогно-
зується, що Лондон стане другим за величиною 
зростання витрат на рекламу в 2019 р.

У контексті аналізу Інтернет-реклами варто 
провести аналіз окремих засобів комунікацій Ін-
тернет-маркетингу. Першим важливим засобом є 
seO.

Дослідження видання emarketer [1] по-
казує, що у 2015 р. 89 % seO спеціалістів були 
задоволені результатами їх діяльності стосовно 
покращення видимості Інтернет-ресурсу у по-

шуку, його трафіка та генерації лідів. Більше 7 з 
10 опитаних виданням [7] вказали, що вони від-
чувають покращення ефективності їхнього seO 
просування. Згідно зі статистикою emarketer, 
у сегменті малого бізнесу лише 10 % усіх під-
приємств оновлюють інформацію на власному 
Інтернет-ресурсі раз на тиждень, 33 % — раз 
на місяць, 21 % — раз на рік і рідше. щодо ін-
формації, яка потрібна користувачам мобільної 
версії Інтернет-ресурсу, то вона продемонстро-
вана на рис. 2.

Рис. 1. Прибутки провідних компаній рекламного ринку [6]

Рис. 2. Потреба в інформації на мобільних версіях Інтернет-ресурсу [8]

Згідно з рисунком, 52 % користувачів визна-
чили, що найважливішою є інформація про фі-
зичну адресу організації, 47 % респондентів бажає 
бачити карту місцезнаходження, 44 % вважають 
за необхідне вказувати години роботи і лише 37 % 
потребують номер телефону. Згідно з тою ж ста-
тистикою видання, 61 % користувачів надають 
перевагу купівлі у локального підприємства, якщо 
вона має Інтернет-ресурс, оптимізований під мо-
більні пристрої.

При цьому 18 % пошуків локальних підпри-
ємств через смартфони призводить до купівлі 
протягом одного дня, порівняно з географічно 
ширшими пошуками, які становлять 7 % прода-
жів. Відповідно до досліджень google [9], 4 з 5 ко-
ристувачів використовують локальний пошук. це 
саме опитування показує, що 50 % користувачів 
відвідують магазин упродовж дня після локально-
го пошуку на смартфоні та 34 % користувачів — 
після локального пошуку на ПК.



18

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (47) 2020

За даними статистики google [10], 71 % B2B 
пошуків починається з Інтернет-пошуку. В серед-
ньому B2B користувачі здійснюють 12 пошуків 
перед відвідуванням Інтернет-ресурсу. При цьо-
му ці користувачі вже на 57 % прийняли рішен-
ня перед тим, як здійснити конверсійну дію на 
Інтернет-ресурсі. Майже 90 % цих користувачів 
застосовують ширші інструменти при пошуку 
інформації для купівлі. Близько 49 % B2B корис-
тувачів, які шукають інформацію щодо купівлі 
товарів для підприємства, здійснюють пошук з 
мобільних пристроїв на роботі.

Також статистика досліджень google вказує, 
що 57 % користувачів не рекомендуватимуть Ін-
тернет-ресурс, неадаптований під мобільні плат-
форми, а 40 % з них звернуться до підприємства 
конкурента через незручність користування Ін-
тернет-ресурсом підприємства. Доцільно роз-
глянути статистику ефективності другого інстру-
менту Інтернет-маркетингу — платної реклами. 
Платна реклама дозволяє показати оголошення 
тим клієнтам, яким потрібно, в той час, коли це 
найефективніше та на тій платформі або Інтернет-
ресурсі, на якій вони бувають. Окрім того, платна 
пошукова реклама, як елемент платної реклами, 
дозволяє виводити оголошення над органічною 
пошуковою видачею seO. За даними google, під-
приємства заробляють приблизно 2 долари від 1 
витраченого долара на рекламу adWords. В серед-
ньому 41 % кліків по посиланнях у мережі google 
припадають на перші 3 платні пошукові оголо-
шення. Для деяких галузей цей показник може 
доходити до 65 % кліків. Середня кількість кліків 
для платного оголошення, яке знаходиться на 
першій позиції, становить 7,94 %.

Пошукові рекламні кампанії, згідно з дослі-
дженнями google, можуть підвищити впізнава-
ність бренду аж на 80 %. google також вказує, що 
75 % користувачів, які знаходять локальну інфор-
мацію про вирішення проблеми, надають перева-

гу відвідуванню магазину. Платна реклама може 
підвищити трафік Інтернет-ресурсу на 300 %.

З іншого боку, згідно з дослідженнями, част-
ка користувачів, що блокують рекламу, зросла до 
30 % у 2017 р.

Дослідження сприйняття банерної контек-
стної реклами показало, що лише 2,8 % респонден-
тів вважають її релевантною. Основою відсутності 
кліків банерної реклами є недовіра до неї. Згідно з 
дослідженнями, 33 % користувачів мережі Інтер-
нет вважають банерну рекламу неприйнятною. 
При цьому у віці від 25 до 34 років більшість ігно-
рують пошукову, банерну та рекламу в соціальних 
мережах. Також близько 50 % кліків по банерній 
рекламі з мобільних платформ є випадковими.

Отже, платна пошукова реклама ефективно 
працює, а банерна реклама поступово заміщаєть-
ся відеорекламою, оскільки вона має більш інтер-
активний характер.

Розглядаючи третій засіб Інтернет-маркетин-
гу — контент-маркетинг, варто згадати, що він 
стосується кожного інструменту маркетингових 
комунікацій та усіх етапів взаємодії з клієнтом, 
оскільки за допомогою нього подається інформа-
ція, яка впливає на рішення клієнта про купівлю. 
Інститут контент-маркетингу визначає це понят-
тя, як маркетингову техніку створення і поширен-
ня цінної, релевантної та змістовної інформації 
для приваблення та залучення чітко визначеної 
аудиторії з метою отримання конверсійної дії.

Проведене опитування інститутом контент 
маркетингу вказує, що 77 % маркетологів займа-
ється збільшенням обсягу контенту щороку. При 
цьому увага звертається на контент в email роз-
силках, адже 61 % опитаних маркетологів вважа-
ють їх ефективними. Також значна увага приділя-
ється контенту на публічних заходах підприємства 
(67 % респондентів), текстам, фото та ілюстраці-
ям у блогах (66 % респондентів) та контенту в со-
ціальних мережах (66 % респондентів) (рис. 3).

Рис. 3. Увага маркетологів до публікації контенту через різні інструменти  
маркетингових комунікацій [11]
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щодо іструментів у просуванні товарів ха-
рактерно використання мережі facebook, яку ви-
користовує 94 % опитаних підприємств, twitter — 
82 % респондентів, Youtube — 77 % респондентів 
and linkedin 76 % — респондентів. Головна мета 
контент-маркетингу з-помопитаних — це про-
дажі (83 % респондентів), лояльність клієнтів 
(81 %), залучення до взаємодії (81 %) [11].

Розглянувши поняття та статистику щодо 
контент-маркетингу, варто описати також тен-
денції відеоконтенту. На рис. 4 продемонстрова-
но, що з кожним роком перегляд он-лайн відео-
контенту зростає, заміщуючи такий традиційний 
канал, як телебачення.

З рис. 4 видно, що кожного року зростає час 
перегляду відео в Інтернеті та скорочується час 

Рис. 4. Динаміка щоденного часу, витраченого пересічним користувачем на перегляд відео [12]

перегляду телебачення. ця тенденція пов’язана з 
поступовою зміною поколінь, продемонстрова-
ною на рис. 5.

Розглядаючи статистику перегляду відео на 
рис. 6, треба звернути увагу на те, що відеоконтент 
стрімкими темпами розвивається на мобільних 
платформах та он-лайн-телебаченні (за допомо-
гою телевізорів з Інтернет-з’єднанням). Ноутбу-
ки та стаціонарні комп’ютери все ще є найбільш 
часто використовуваними пристроями, але частка 
перегляду відео на смартфонах стрімко зростає.

Використання слова «відео» в розсилці збіль-
шує ймовірність відкриття електронного листа на 
19 %. Додавання відео на посадочну сторінку, за 
даними, може збільшити лідогенерацію до 80 %. 
це пов’язано з тим, що користувачі проводять на 
сторінці в середньому в 2,6 рази більше часу, якщо 
вона містить відео. Майже 50 % користувачів ме-

Рис. 5. Структура перегляду відео пересічним користувачем, поділена за засобами [11]

режі Інтернет переглядають відео про товари пе-
ред тим, як відвідати магазин.

щодо застосування соціальних мереж, як ка-
налів відеоконтенту, то варто зазначити, що 500 
млн людей дивляться відео у мережі.

Переходячи до розгляду smm-каналу, вар-
то зазначити, що останніми роками в соціаль-
них мережах спостерігається зростання кіль-
кості користувачів усіх вікових категорій та, як 
наслідок, збільшення кількості рекламодавців. 
73 % населення США мало профілі в соціаль-
них мережах у 2017 р., тобто на 6 % більше, 
ніж попереднього року. При цьому згідно з до-
слідженнями, у 2016 р. 41 % малого бізнесу у 
США не використовувало соціальні мережі. У 
січні 2016 р. лише 40 % малих та середніх під-
приємств могли відслідковувати рентабельність 
витрат на діяльність у соціальних мережами. 



20

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (47) 2020

Статистику використання соціальних мереж 
підприємствами подано на рис. 7. На першому 
місці facebook (41 % респондентів), на друго-
му місці — linkedin (17 % респондентів), далі 
google+ (13 % респондентів) та twitter (12 % 

респондентів). Соціальна мережа facebook вка-
зує, що більше 45 млн малих та середніх підпри-
ємств користувалися цією мережею в третьому 
кварталі 2015 р. У 2016 р. 72 % дорослих, тобто 
старші за 18 років, користуються соціальною 

Рис. 6. Динаміка зміни тенденцій у використанні засобів для перегляду відео  
за 2015–2017 рр. [11]

Рис. 7. Преференції підприємств щодо використання соціальних мереж [12]

мережою facebook. Також видання вказує, що 
facebook має найбільш активних користувачів: 
70 % усіх споживачів користується ним щодня, 
43 % з них роблять це декілька разів на день.

Дивлячись на схожі соціальні мережі, мож-
на відмітити, що у третьому кварталі 2015 р. 
Whatsapp налічував 900 млн користувачів, а 
instagram 400 млн [12]. instagram у своєму звіті 
пітверджує ці дані та вказує, що 75 % користу-
вачів мешкають поза межами США. twitter мав 
щомісяця 320 млн користувачів, активних у 
2016 р. Було зібрано дані щодо освіти користу-
вачів соціальних мереж. Дані подано на рис. 8.

Рівень користування соціальними мережа-
ми з-поміж тих, хто має вищу освіту, становить 
76 %, серед тих, хто має неповну вищу освіту, — 

70 % та серед тих, хто має середню освіту, скла-
дає 70 %.

Висновки. як видно з поданої статистики 
основою будь-якого інструменту Інтернет-марке-
тингу є контент: профільні статті на Інтернет-ре-
сурсі, оголошення для платної пошукової рекла-
ми, відеоконтент, контент в e-mail розсилках або 
в соціальних мережах. Проводячи аналіз потреб 
своїх потенційних користувачів, підприємство 
намагається подати найбільш релевантний кон-
тент, який би задовольнив їх потреби. Особли-
вості сприйняття контенту можуть проявлятися 
по-різному для різних національностей та верств 
населення, тому ми повинні розглянути тенден-
ції, характерні для українського ринку Інтернет-
реклами.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.142: 664 Л. І. Антошкіна

ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація. Розглянуто необхідність в якісній освіті, яка стала домінантою загальноекономічного роз-
витку. Надано пояснення сутності головної характеристики креативності. Окреслено результати дослі-
дження Джорджтаунського університету. Наведено прогноз перспективності професій до 2020 р. та роз-
глянуто вплив еккаунтерських компаній на сфери послуг в малому бізнесі.

Ключові слова: бакалавр, дослідження, креативність, кредитна година, навчання, потреба, професія, 
сфери діяльності, фахівець.

Summary. The article considers the need for quality education, which has become the dominant factor in general 
economic development. Provides an explanation of the essence of the main characteristics of creativity. The results of a 
study at Georgetown University are determined. A forecast of the prospects of professions in 2020 is presented, and the 
influence of accountant companies on services in small businesses is examined.

Key words: bachelor, research, creativity, credit hour, training, need, profession, areas of activity, specialist.
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як практична мета може бути досягнута тільки за 
наявності якісного освітнього середовища, багато 
індивідуальних носіїв якого постійно затребувані 
і ефективно стимулюються. З цього потоку шля-
хом цілеспрямованої селекції вибирається кре-
ативний людський матеріал для застосування в 
конкретних сферах — у виробництві, науці, освіті, 
мистецтві, культурі. Індивідуалізація креативнос-
ті в цих сферах втілюється в професіях, а різна по-
треба в них формує уявлення про їх цінності (вар-
тості). Певний надлишок пропозиції креативного 
матеріалу порівняно з потребою в ньому створює 
конкурентне середовище та умови відбору пре-
тендентів. Зміна векторів соціально-економіч-
ного розвитку адекватно змінює параметри цієї 
системи, що очевидним чином підтверджується 
досвідом розвинених країн. Вони раніше за всіх 
зрозуміли і матеріалізували ідею креативності в 
науково-технологічній конкуренції, завдяки чому 
стали незаперечними лідерами світових ринків 
наукомісткої і високотехнологічної продукції.

Потреба в якісній освіті стала домінантою 
загальноекономічного розвитку. Завдяки розу-
мінню ролі цієї домінанти бізнесом, владою і гро-
мадськістю західних країн увагу до її реалізації 
не було ослаблено навіть у період світової кризи, 
хоча індивідуальні проблеми кожної з них надто 
різнилися. Крім значної фінансової підтримки 
освітні системи цих країн стали отримувати на-
багато більшу орієнтовану організаційну та нау-

Постановка проблеми. Доведене життєвою 
практикою передових країн світу положення про 
незворотне збільшення потреби в креативному 
людському капіталі може бути занесено в арсенал 
сучасності як абсолютна істина. це означає, що на-
укові суперечки щодо ролі інтелекту вищої якості 
тепер необхідно перевести в площину пошуку но-
вих форм, методів, технологій, практичного вті-
лення цієї ролі в різних видах людської діяльності. 
Актуальність даної науково-практичної проблеми 
зумовлена особливо тим, що креативність, як вища 
здатність інтелекту, може виявлятися тільки в кон-
кретній справі, у професії, тобто в продукуванні 
нових товарів і послуг, нових продуктів духовної ді-
яльності, потреба в яких змінюється в процесі роз-
витку людини. Відмирання одних професій і поява 
нових — процес об’єктивний і також є результатом 
втілення креативності інтелекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану 
проблему досліджували такі вчені, як М. Ігнатен-
ка, Л. Мармуль, О. Добренка та ін.

Мета статті. Прогрес одних країн і відста-
вання інших визначальною мірою пояснюється 
рівнем їх зусиль у пошуку найкращих сфер до-
даткової індивідуальної креативності, в розвитку 
систем її селекції за одночасної уваги до проблеми 
загальної якісної освіти. Узагальнення такого до-
свіду становить мету дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вища креативність інтелектуального потенціалу 
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ково-методологічну допомогу з боку численних 
дослідницьких центрів для кращої професійної 
орієнтації в розрахунку на потреби не тільки сьо-
годення, а й майбутнього.

Певна рутинність процесів освіти (особливо в 
системі середньої школи) ускладнює орієнтуван-
ня її параметрів на потреби навіть найближчого 
майбутнього, тому що самі педагоги можуть мати 
про них марне уявлення. Вони не знають, у яких 
сферах знайдуть своє застосування їх учні, а тому 
прагнуть закласти в їхні голови стандартний ба-
зис знань. Своєчасні наукові рекомендації з роз-
витку стандартного базису знань під прогнозовані 
потреби пов’язують поточну діяльність освітніх 
установ з перспективою, особливо щодо потреб 
креативного матеріалу.

ці практично зумовлені взаємозв’язки зна-
ходять підтвердження і в реальній економіці. Аб-
солютна більшість компаній перебудовує систему 
менеджменту персоналу з таким розрахунком, 
щоб наймані працівники мали потенціал зростан-
ня їх креативності, а штатні — були готові підви-
щити свій потенціал як шляхом самоосвіти, так і 
альтернативним способом. Наразі звичайним стає 
використання тестів для первинної оцінки аналі-
тичних здібностей у вирішенні нестандартних си-
туацій і багатоступенева співбесіда, коли залеж-
но від рівня вакансії вона не обмежується лише 
працівником відділу кадрів і безпосереднім ке-
рівником посади здобувача, а передбачає і участь 
одного з вищих керівників компанії. Під час оці-
нювання штатного персоналу аналізується його 
практична діяльність, зокрема, результативність 
виконаних проєктів, ініціативність, новаторство. 
Випускники ЗВО добре знають та очікують про-
цедури їх селекції, і готуються до них задовго до 
закінчення навчання.

Звичайно, головна характеристика креатив-
ності полягає в здатності оригінального самови-
раження особистості — висуванні ідеї, гіпотези, 
позначанні ознак імовірних, але ще ніяк не про-
явлених повсякденних подій, які можуть впли-
нути на життя багатьох людей. Історія більшості 
винаходів — це історія осяянь креативних осо-
бистостей у сфері їх діяльності. ці сфери мають 
різні рівні — від загальносвітоглядного в конкрет-
них галузях науки до традиційного в якійсь прак-
тичній області. Звідси випливає, що корисність, 
цінність креативності може вимірюватися як за-
гальнолюдськими досягненнями (наприклад, від-
криття електрики), так і досягненнями людини у 
вузькій сфері повсякденного життя. Той факт, що 
в першому випадку креативних людей називали 
геніями, а в другому — зазвичай новаторами, не 
змінює принципової корисності тих і інших. У 
зв’язку з цим вся система підготовки інтелекту-
ального потенціалу в загальноосвітніх та спеці-
альних установах розвинених країн будується на 

домінанті престижної корисності освіти взагалі і 
спеціалізованої — особливо.

В умовах постійно стабільного або зростаю-
чого попиту економіки на фахівців затребуваними 
виявляються всі їх категорії. А оскільки наявність 
креативних здібностей цінність фахівця значно 
підвищується, різні технології селекції дозволя-
ють відбирати креативних робочих, інженерів, 
фахівців в царині економіки, фінансів, менедж-
менту і т. д. Конкурсне заміщення посад в освіті, 
науці, культурі, мистецтві (наприклад, кастинги 
при наборі в театральні навчальні заклади, під час 
формування творчих колективів кіно і театру) — 
це давно відомі технології селекції креативного 
людського матеріалу.

Зокрема, в американських університетах здо-
бувачів освіти готують до жорсткої конкуренції за 
володіння предметами в обраних ними сферах ді-
яльності, і що єдиний спосіб налаштувати себе до 
такого постійного суперництва (спочатку — щоб 
вступити в компанію, а згодом — щоб в ній втри-
матися) полягає в «нещадності» до самих себе при 
оволодінні професією і в розвитку креативності. 
Така мотивація змушує спочатку молодих людей 
(здобувачів освіти), а потім — і фахівців до гра-
ничного напруження підтримувати і підвищува-
ти свій професійний рівень. якщо ця мотивація 
відсутня (як у багатьох пострадянських країнах), 
навчання перетворюється в безглузду самоціль 
отримання диплома, а питання креативності фа-
хівця взагалі втрачають сенс.

У зв’язку з підвищенням вартості навчання 
і тривалою кризою на ринку праці багато людей 
починають замислюватися про те, наскільки ви-
правдані величезні витрати на навчання в коле-
джі або університеті. Дослідники з Pew research 
center з’ясували, яких поглядів на цю проблему 
дотримуються різні групи населення США, у тому 
числі самі випускники шкіл та їхні батьки.

як виявилося, старше покоління американ-
ців, як і раніше, вважає вищу освіту за необхідне, 
незважаючи на пов’язані з цим значні витрати: 
94 % батьків сподіваються, що їхні діти підуть до 
коледжу. При цьому 57 % американців вважають, 
що якість отриманих у коледжі знань не відпо-
відає вартості навчання, а 75 % відзначають, що 
гроші дістаються їм з надто великими трудноща-
ми, ніж їх видобувають університети.

Попадання в п’ятірку пріоритетних сфер 
engineering і computersciences також логічно: ці 
сфери без комп’ютерної підтримки не можуть ви-
рішувати складні завдання прогнозування і ана-
лізу, а весь комплекс галузей машинобудування 
(в тому числі приладобудування) забезпечує еко-
номіку високотехнологічною продукцією для ви-
робництва і управління.

цікаві та корисні для життєвої практики 
учнівської молоді аспекти містяться в дослідженні 
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перспективності професій до 2020 р., виконаному 
вченими Джорджтаунського університету (США). 
На відміну від багатьох інших подібних прогнозів, 
це дослідження робить особливий акцент не тіль-
ки на перспективних професіях, для оволодіння 
якими потрібно докласти максимуму креативнос-
ті, але і на безперспективні професії, на гонку за 
якими тільки в силу моди не слід витрачати роки 
життя (табл. 1).

Дослідження Джорджтаунського універси-
тету майже цілком підтверджує прогноз, викона-
ний national associationof collegesand employers 
(nace): у поточному десятилітті найбільш за-
требуваними будуть фахівці в галузях, традиційно 
потребуючих креативного інтелекту (медицина, 
освіта, інженерія, фінанси), а найменш перспек-
тивними — у так званій «хіпстерській економіці», 
у розвазі і самовираженні [1].

Таблиця 1
Прогноз перспективності професій до 2020 року  

(за результатами дослідження Джорджтаунського університету [1])

Професія/працівники

Рівень безробіття, % Річна з/п, тис. доларів

нові досвідчені фахівці початкова досвідчені фахівці

Перспективні професії

1. Медичний догляд (медсестри, соціальні 
працівники та ін.) 4,0 1,9 48,0 64,0

2. Інженери і технічні спеціалісти з маши-
нобудування 8,6 3,8 58,0 86,0

3. Фахівці з інформатики 7,8 5,6 50,0 81,0

4. Фінансові аналітики 6,6 5,2 44,0 72,0

5. Математики (у тому числі актуарії) 6,1 5,1 40,0 71,0

6. Бухгалтери та аудитори 6,8 4,8 43,0 65,0

7. Перекладачі (у тому числі з французької 
та німецької мов) 7,9 4,8 32,0 52,0

8. Учителі початкових класів та вихователі 
дитячих садків 4,8 3,4 33,0 40,0

Безперспективні професії

1. Актори театру 8,8 7,8 26,0 45,0

2. Графічний дизайн 11,8 7,5 32,0 49,0

3. Архітектори 13,9 9,2 36,0 64,0

4. Журналісти 7,7 6,0 32,0 58,0

5. Музиканти 9,2 4,5 30,0 45,0

6. Політологи 9,1 6,0 35,0 65,0

7. Філософи і реліговеди 10,8 6,8 30,0 48,0

8. Кіно- і відеоредактори, фотографи 12,9 6,7 30,0 50,0

це, звичайно, не означає, що «безперспек-
тивні» професії роблять взагалі непотрібними 
мистецтво, культуру, журналістику і т. д. Дослід-
ники об’єктивно оцінили свої власні прорахун-
ки (тобто помилки всієї системи професійної 
освіти), що складаються в необмеженому наборі 
всіх бажаючих вчитися, наприклад, «на артиста», 
хоча чудово розуміли, що таке сприяння ажі-
отажного попиту не доведе до добра. Зокрема, 
прогнозується, що до кінця поточного десятиліт-
тя відбудеться 6 %-ве падіння зарплат і 12 %-ве 
падіння зайнятості в журналістиці, в той час як 
збільшиться попит на перекладачів і виразиться 
в 42 %-му зростанні їх зарплат і 22 %-му підви-
щенні зайнятості.

До розглянутих прогнозів близькі рекоменда-
ції, оприлюднені на он-лайн базі даних Pay scale.
com. Укладачі вважають, що незважаючи на пері-
одично виникаючі у світовій економіці труднощі, 

деякі професії завжди залишаються затребува-
ними і добре оплачуваними. У числі таких про-
фесій — актуарій, консультант з інформаційної 
безпеки, асистент лікаря, фахівець із фінансового 
планування і консультант із маркетингу.

Згідно зі статистичними дослідженнями, рі-
вень безробіття у сферах діяльності фахівців цих 
професій завжди був нижче, ніж в інших, оскіль-
ки їх корисність визначалася досить високим 
проявом креативності. Звідси — обґрунтовані 
припущення, що в наступні 10–15 років попит на 
цих фахівців буде зростати, але одночасно буде 
залишатися на високому рівні планка вимог до 
їх креативного професіоналізму. Про перспекти-
ву порівняно молодих, але досвідчених зі стажем 
5–7 річної роботи фахівців цих професій, дає уяв-
лення табл. 2.

Нам видається, що укладачі рекомендацій не-
вмотивовано залишили без уваги технічні профе-



26

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (47) 2020

сії, без участі яких неможливо уявити науково-тех-
нологічне оновлення будь-якої сфери економіки. 
Проте ці рекомендації можна вважати непоганим 
доповненням до прогнозів, розглянутих вище.

У прогнозуванні професійних змін, які зу-
мовлені динамікою економічної ситуації в різ-
них країнах, науково-технологічними досяг-
неннями і стратегіями компаній з їх просування 
на внутрішні і світові ринки, змінами в струк-
турі населення тощо, високий авторитет стійко 
підтверджує Bureauof labor statistics ‘national 
employment matrix (Blsnem) [2]. це наднаціо-
нальна структура, послугами якої користуються 
уряди, великі компанії, університети багатьох 
розвинених країн.

База даних Blsnem складається з вели-
чезних масивів інформації за багато десятиліть 
і включає державну статистику, звіти компаній, 
дані про набори до навчальних закладів, відомості 
про випуски фахівців і навіть інформацію про їх 
використання у професійному і кар’єрному зрос-
танні. У зв’язку з цим Blsnem має можливість 
подавати прогнози та рекомендації як динамічно-

го (наприклад, у розвитку на 10–20 років), так і 
ситуаційного характеру (наприклад, на посткри-
зовий період), тривалість якого може бути різною 
для окремих країн.

Кодекс платника податків США складається 
з 2840 сторінок, які містять близько 3,8 млн слів. 
Загалом у податковому законодавстві США по-
над 46 тис. сторінок. За останні 10 років у нього 
було внесено 4428 змін, розібратися в яких склад-
но навіть професіоналу. Американці витрачають 
на заповнення податкових декларацій 6,1 млрд 
годин. У середньому американцю в рік доводить-
ся заповнювати 481 форму. На їх обробку і аналіз 
в податкових службах витрачають близько 10 % 
зібраних податків.

Державні фахівці з питань оподаткуван-
ня щорічно представляють Конгресу доповідь з 
оцінкою не тільки виконання плану збору подат-
ків, а й організації цієї роботи в країні. Регулярно 
відзначається, що американське податкове зако-
нодавство потребує суттєвого доопрацювання і 
спрощення. якби заповнення податкових декла-
рацій було індустрією, то вона виявилася б однією 

Таблиця 2
Перспективні професії (за прогнозом Pay Scale.com [3]) 

Професії
Максимальна 

годова з/п, тис. дол. 
США

Професійні вимоги і галузі роботи

Актуарій 137,0

Розрахунки ймовірності страхових подій (у тому числі землетру-
сів, повеней, ураганів, пожеж) і визначення страхових тарифів для 
даної місцевості і ситуації. Крім страхових компаній затребувані 
і в інших компаніях, де потрібна оцінка ризиків і забезпечення 
прибутку в умовах потенційних збитків — банки, інвестиційні 
компанії, венчурні компанії, інноваційні фірми у сферах високих 
технологій.

Консультант з інформа-
ційної безпеки

99,3

Захист інформації та бізнес-мереж, розроблення економічно 
ефективних стратегій захисту. Попит на них різко підвищує при-
йняв характер епідемії процес поширення спаму і хакерського 
вторгнення в бази даних. Рівень вимог — наявність як мінімум, 
ступеня бакалавра і ряду додаткових сертифікатів; наприклад, до-
бре котируються сертифікати microsoft і cisco.

Асистент лікаря 92,2 (150–300)

В обов’язки помічника лікаря входить, по суті, все те саме, що ро-
бить і лікар-консультант хворих, лікування та діагностика в кліні-
ках, шпиталях, приватних медичних кабінетах. Потрібні ступінь 
магістра або, як мінімум, — бакалавра і вдало пройдене ліцензу-
вання, для якого потрібно скласти державний іспит. Всілякі пере-
вірки й іспити відбуватимуться протягом усієї трудової діяльнос-
ті цього фахівця. Кратно збільшує заробіток робота в декількох 
медичних установах, а також додаткове навчання на право мати 
практику в педіатрії або невідкладної допомоги.

Спеціаліст із фінансово-
го планування

89,0

Консультування з питань обігу фінансових коштів, допомога в 
постановці і досягненні фінансових цілей, допомога в освоєнні 
клієнтами складних фінансових продуктів і т. д. Клієнтура найріз-
номанітніша: від компаній до пенсіонерів. Мінімальна вимога — 
ступінь бакалавра і сертифікація.

Консультант із марке-
тингу

87,5

Розробка і реалізація стратегій досягнення максимально високо-
го рівня продажів товарів або послуг компанії. Працювати може 
як індивідуально, так і в відділі маркетингу великої компанії або 
в штаті рекламної фірми. Вимоги — наявність ступеня бакалавра, 
оптимізму і аналітичного складу розуму.
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з найбільших у країні. Витрачений американцями 
час дорівнює повній робочій зайнятості 3 млн осіб 
на рік. Однак на урядовому рівні не робиться жод-
них дій у цьому напрямку.

цей дивовижний для високоорганізованої 
системи управління США парадокс використову-
ють численні еккаунтерські компанії. Здебільшо-
го вони являють собою спеціалізовані установи з 
невеликою кількістю співробітників і належать до 
сфери послуг у малому бізнесі. Клієнтами компа-
ній є десятки мільйонів громадян — фізичних осіб 
(які не можуть самі заповнити податкові деклара-
ції або їм невигідно витрачати на це час), а також 
велика кількість підприємств, переважно сфери 
малого та середнього бізнесу (яким для ведення 
свого бухгалтерського обліку та звітності вигідні-
ше наймати приватних еккаунтерів, ніж утриму-
вати власний штат).

Фахівців з еккаутінгу випускають багато уні-
верситетів. Право на самостійну практику в цари-
ні еккаунтингу їм дає спеціальна ліцензія (cPa, 
certified Public accountant), для отримання якої 
потрібно пройти курс навчання за спеціальною 
програмою в професійній Асоціації еккаунтерів 
(тривалість — близько 1,5 років; вартість — від 10 
тис. дол. США). це мінімальні умови отриман-
ня СРА для здобуття вищої економічної освіти 
на рівні бакалавра. В середньому для отримання 
ступеня бакалавра необхідно витратити 120 кре-
дитних годин. Програма СРА передбачає 150 кре-
дитних годин. Різниця в 30 кредитних годин, яку 
потрібно освоїти для отримання ліцензії СРА, ви-
значає як часові, так і грошові витрати того, хто 
навчається. Наприклад, якщо таке навчання по-
єднується з роботою в будь-якій компанії, а той, 
хто навчається, може здолати за семестр програ-
му з 15 кредитних годин (що реально), то на на-
вчання потрібно рік. Крім того, до півроку може 
знадобитися на здачу тестів і іспитів. Разом — 1,5 
року. Кожна кредитна година обходиться мінімум 
у 300 дол. США, тобто всього знадобиться міні-
мум 9–10 тис. доларів плюс 2–3 тис. доларів — на 
оплату тестів і іспитів. Разом — 11–13 тис. дола-
рів, хоча сума може значно збільшитись, якщо на-
вчальний заклад належить до «престижних».

З огляду на таке специфічне співвідношення 
параметрів податкового законодавства (що ха-
рактерно й для багатьох інших країн), інтересів і 
фактично невисокого рівня підготовленості ве-
личезних мас платників податків (як корпоратив-
них, так і, особливо, індивідуальних), набувають 
особливої ваги професії, які зазвичай вважалися 
непрестижними через уявлення про рутинність 
сфери їх діяльності. Наразі формально притаман-
на врахуванню рутинність відійшла на другоряд-
ний план унаслідок використання інформаційних 
технологій, а на перший план вийшла аналітич-

на складова, яка технікою поки ще замінюється 
лише незначною мірою. З огляду на ці об’єктивні 
і довготривалі обставини, Blsnem атестувала 
професії персонального фінансового консультан-
та і бухгалтера (еккаунтера) як креативні.

Взагалі, здатність до аналітичної діяльності 
стає майже абсолютною якістю стосовно будь-
якої професії, що зумовлює необхідність вико-
ристання нових методів підготовки креативного 
інтелекту. Наші дослідження дозволяють ствер-
джувати, що реалізація цієї вимоги визначальною 
мірою залежить від ступеня використання Інтер-
нет-технологій як в економіці, так і у побуті. За 
цим показником можна судити про готовність 
матеріальної бази кожної країни до навчання про-
фесіям xxi ст.

Висновки. Незабаром прогрес економіки 
визначальною мірою залежатиме від наявності 
в ній професій з яскраво вираженими креатив-
ними здіб ностями. За розширення масштабу 
їх підготовки, крім національних зусиль, буде 
зростати значення міжнародної кооперації і 
співпраці.
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Анотація. У статті розглянуто наявний потенціал аграрної галузі України та перспективи інвайрон-
ментальної безпеки його використання. Обґрунтовано основні переваги зернової галузі з позицій забезпечен-
ня продовольчої безпеки та експортного потенціалу. Запропоновано методологію систематизації загроз і 
ризиків товаровиробників, виокремлено основні зовнішні трансформаційні ризики для оцінювання безпеки 
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Summary. The article considers the existing potential of the agricultural sector of Ukraine and the prospects of 
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розвиток здатен зміцнити національну економіку. 
Однак існують виклики, здатні суттєво вплива-
ти та динаміку розвитку і становити загрози усім 
складовим економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні засади питання інвайронмен-
тальної безпеки використання аграрного потен-
ціалу досліджені у наукових працях М. М. Біль, 
Т. В. Воронько, І. О. Іртищева, Л. Є. Кунінець, 
М. А. Мащенко, Н. А. Малиш, Т. В. Сокольської, 
О. І. Шкуратова та ін. Дослідженням ресурсної 
бази аграрної сфери, ефективності їх викорис-
тання, удосконалення управління та розвитку 
інноваційної складової їх відтворення присвяче-
ні роботи В. Г. Андрійчука, П. П. Борщевського, 
Л. О. Вдовенко, К. Б. Волощук, М. Н. Газуди, 
В. В. Іванишин, М. М. Ігнатенка, Л. О. Мармуль, 
М. А. Сотник, Г. В. черевка.

Разом з тим, спостерігаючи за станом екологіч-
ної ситуації, зміни кліматичних умов, негативного 
впливу людської діяльності на стан навколишньо-
го середовища, дедалі більшої актуальності набу-
вають проблеми поглиблення досліджень у сфері 
раціонального використання ресурсів в аграрній 
галузі та їх використання на засадах збереження 
природного балансу, можливостей до відтворення і 
недопущення настання незворотних процесів.

Мета статті. Визначити можливості потен-
ціалу аграрної галузі України та аргументувати 

Постановка проблеми. Аграрна галузь України 
формує переважну частку економічного потенці-
алу та забезпечує продовольчу безпеку. Доміную-
чою ланкою такого стану є зернове та олійне гос-
подарства, переваги їх експортних можливостей. 
Практика показує, що таке зростання зумовлене 
підвищеним попитом на зовнішніх ринках. еко-
номічні пріоритети розвитку аграрного сектору 
країни визначають важливість підвищення кон-
курентоспроможності аграрної продукції та вихід 
товаровиробників на партнерський рівень як на 
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Іннова-
ційна стратегія розвитку аграрного виробництва 
у світлі інтеграційних можливостей України має 
ґрунтуватися на засадах вдосконалення економіч-
ної безпеки товаровиробників. У світлі глобаль-
них природних катастроф, негативних наслідків 
від зміни клімату, пандемічних загроз, економіч-
ного спаду, що спричиняють суттєві виклики для 
аграрної сфери, особливо важливою постає сис-
тема превентивних заходів щодо попередження 
ризиків втрати конкурентних позицій та загрози 
соціо-еколого-економічній безпеці.

Зберігаючи високі темпи нарощування обся-
гів виробництва сільськогосподарської продукції, 
агропромисловий сектор має значний додатковий 
нереалізований потенціал щодо нарощування 
експорту продукції з доданою вартістю. Не пору-
шуючи продовольчих балансів, подальший його 
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пріоритетність інвайронментальної безпеки його 
використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ди-
версифікація аграрного виробництва з урахуван-
ням вимог екологічної, демографічної безпеки, 
соціальної відповідальності бізнесу та сприяння 
розвитку сільських територій є одними з імпе-
ративів економічної безпеки товаровиробників 
усіх учасників аграрного ринку. Узагальнення 
трансформаційних процесів в аграрному сек-
торі показало, що ресурсну базу та потенціал 
його товаровиробників сформовано земельни-
ми, природно-кліматичними, фінансово-інвес-
тиційними, виробничими, трудовими та інте-
лектуальними, інформаційно-технологічними, 
матеріально-технічними, інфраструктурними, 
логістичними ресурсами (табл. 1).

Дослідження кількісних характеристик 
аграрних підприємств дозволяє акцентувати ува-
гу на нарощуванні обсягів виробництва зернових 
культур, площа посіву яких становить 53,3 % від 
площі посіву усіх інших сільськогосподарських 
культур. Згадане укрупнення товаровиробників 
позначається на розвитку потенціалу сільських 
територій, що визначає демографічну ситуацію, 
деградацію сіл, формує агроекологічну ситуацію 
на навколишніх територіях. Наприклад, станом 
на 2017 р. в Україні налічувалось 41047 підпри-
ємств-зерновиробників, з яких 13 великих під-
приємств, 1521 середніх, 39513 малих, з них 35448 
мікропідприємств. На них працювало відповідно 
22097, 198806, 185503 та 87259 працівників. Отже, 
найбільше робочих місць було створено малими 
підприємствами, переважно мікропідприємства-

Таблиця 1
Ресурси сільського господарства України [1]

Ресурси
Роки Відношення 

2018 р. до 
2014 р., %2014 2015 2016 2017 2018

Сільськогосподарські угіддя, тис. 
га 41512 41508 41505 41489 41432 99,8

Посівні площі с. г. культур, тис. га,
у т. ч. зернових та зернобобових

26054
14801

26902
14738

27585
14801

27699
14624

28001
14839

107,5
100,3

Кількість працівників, задіяних у 
с. г., тис. ос. 529 501 513 489 475 89,8

Відсоток до працівників усіх видів 
діяльності 9,6 9,9 10,2 9,8 9,3 96,9

Наявність, тис. шт.: тракторів 130,8 127,9 132,7 129,3 121,4 92,8

зернозбиральних комбайнів 27,2 26,7 27,4 26,8 24,3 89,3

картоплезбиральних комбайнів 1,3 1,2 1,2 1,1 0,8 61,5

бурякозбиральних машин 2,7 2,4 2,3 2,0 1,9 37,0

Валова додана вартість, млн грн 161145 239806 279701 303949 360757 223,9

Фінансовий результат, млн грн 21495,9 101996,1 90122,1 68606,5 67170,8 312,5

чистий прибуток, млн грн 21413,4 101912,2 89816,3 68276,8 66878,1 312,3

Рівень рентабельності, %, 9,3 30,4 25,6 16,5 13,5 4,2 п. п

у т. ч. зернових і зернобобових 25,7 42,6 37,8 25,0 24,7 -1,0 п. п

ми, що визначає одну із соціальних функцій — 
забезпечення зайнятості населення. Половина 
виручки також забезпечувалась малими за розмі-
рами товаровиробниками зерна.

Коливання рівня рентабельності визначено, 
зокрема, світовими коливаннями цін. Загальна 
світова тенденція на окремі види сільськогоспо-
дарської продукції, вартість ресурсів, логістичні 
та маркетингові витрати, наявність кредитних ре-
сурсів значною мірою впливають на формування 
не лише ціни продукції, а й на кінцевий результат.

Узагальнивши оцінювання ресурсного забез-
печення в системі економічної безпеки за гори-
зонтом діяльності товаровиробників, визначено 
їх розбалансованість, зумовлену коливаннями 
цін і неможливістю, у більшості випадків, вихо-
ду дрібного товаровиробника на зовнішні ринки 
самостійно. Отже, базис будь-якого господарю-

вання передбачає наявність ресурсів, а подальша 
ефективність їх використання є свідченням раці-
ональної та обґрунтованої системи управління.

Наявний ресурсний потенціал сільського гос-
подарства вимагає розставити акценти пріоритет-
ності досліджень у напрямі підвищення ефектив-
ності його використання на засадах забезпечення 
раціонального землекористування, відтворення 
земельних ресурсів та підвищенні їх родючості, 
розвитку середнього та дрібного товаровиробни-
цтва, соціального підприємництва, інфраструкту-
ри, туристично-рекреаційної діяльності [2]. Од-
нак досягнення зазначеного потребує вирішення 
безпекових елементів та формування концепцій 
розвитку аграрної сфери на засадах пріоритетнос-
ті збереження довкілля та ресурсного потенціалу.

Функціонування суб’єктів на ринку сіль-
ськогосподарської продукції, що не зацікавлені у 
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стимулюванні процесів соціально-економічного 
розвитку сільських територій, а трансформаційні 
процеси існування яких першочергово націлені 
на отримання прибутку, що є цілком логічним і 
закономірним в умовах ринкової економіки. Од-
нак практика показує, що в таких умовах аграрні 
підприємства здебільшого не зацікавлені, а часто 
і не в змозі самостійно забезпечити цілковите ви-
рішення соціально-побутових проблем. Своєю 
чергою, постійне впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу, з одного 
боку, зумовлює до підвищення рівня ефективнос-
ті виробництва сільськогосподарської продукції, 
а з іншого — має негативні наслідки, передусім, 
в аспекті скорочення чисельності зайнятих у сіль-
ському господарстві та збільшенні рівня безробіт-
них серед сільського населення, тоді як техноло-
гії, що застосовуються в аграрній сфері, значною 
мірою негативно позначаються на стані навко-
лишнього середовища та погіршують екологію 
довкілля [3].

Основними викликами для розвитку агро-
промислового сектору України в контексті на-
рощування виробництва та експорту продукції 
сільського господарства, харчової та переробної 
промисловості є:

 — адаптація до зміни агрокліматичних умов;
 — стимулювання пропозиції (нарощування 

виробництва) в умовах обмеженого внутрішнього 
попиту;

 — необхідність гарантування безпечності 
продукції (санітарні та фітосанітарні заходи, роз-
виток системи державного контролю);

 — трансформація структури експорту в бік 
збільшення частки продукції переробки;

 — необхідність поліпшення умов доступу до 
зовнішнього ринку для вітчизняних експортерів;

 — необхідність урізноманітнення товарних 
позицій експорту продукції сільського госпо-
дарства, харчової та переробної промисловості  
(у тому числі органічної продукції) [4].

Крім того, незважаючи на розвиток агро-
промислового виробництва в Україні впродовж 
останніх років, світове лідерство галузі в експор-
ті окремих видів сільськогосподарської продук-
ції, існуючі земельні відносини через мораторій 
гальмують розкриття невикористаного потенці-
алу аграрного сектору економіки та подальший 
успішний розвиток сільського господарства в 
умовах глобалізації та зростання конкуренто-
спроможності. В Україні і надалі пріоритетом су-
часних відносин у сфері аграрного виробництва 
є створення великотоварних підприємств, що, 
на нашу думку, не сприяє розвитку тваринни-
цтва, виробництва різноманітної сільськогоспо-
дарської продукції, збереження родючості ґрун-
тів, яке можуть забезпечити саме дрібнотоварні 
підприємства [5].

Необхідність регулювання та дотримання ви-
мог у галузі охорони довкілля та раціонального 
природокористування зумовлено високим рівнем 
негативного впливу на всі види природних ресур-
сів: землю, воду, атмосферне повітря, агроекосис-
тему загалом, як основи ведення сільського гос-
подарства, а також можливими несприятливими 
наслідками для людини та біорізноманіття [6].

Зазначені виклики мають спільні ознаки, 
що тісно переплітаються з питаннями екології та 
природокористування, безпечності розвитку со-
ціуму, інвайронментальної безпеки. За визначен-
ням «інвайронментальна безпека підприємства — 
стан захищеності підприємства та навколишнього 
середовища, який дозволяє зберігати стійкість 
до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатний до ви-
рішення проблем збалансованого розвитку під-
приємства й поліпшення стану навколишнього 
середовища та сприяє реалізації національних 
концепцій екологічно стійкого розвитку й меха-
нізму його забезпечення». Об’єкт такого виду без-
пеки формують соціально-еколого-економічна 
система та еколого-економічні відносини. Одним 
з основних інструментів комплексного механізму 
формування та реалізації державної політики у 
сфері інвайронментальної безпеки є екологізація 
виробництва та впровадження ресурсо-зберігаю-
чого типу розвитку національної економіки [7].

У міру наростання екологічних, економічних, 
соціальних проблем, пов’язаних зі зміною кліма-
ту, усвідомленням цих проблем владою і широкою 
громадськістю, доцільним є проведення адап-
тивних заходів в екологічній і соціальній сферах, 
безпосередньо не пов’язаних зі здобуттям еконо-
мічних вигід [8]. На наше переконання, поряд з 
комерційним бізнесом у сучасному суспільстві 
має розвиватись сфера соціального підприємни-
цтва, місією якого є, зокрема, вирішення неспри-
ятливих екологічних ситуацій певної територіаль-
ної громади тощо.

Підприємницький сектор має залучитися до 
здійснення економічних та організаційних за-
ходів, які дозволять досягти узгодження еконо-
мічних і екологічних інтересів суспільства. Базис 
розвитку екологічно збалансованого підприєм-
ництва передбачає систему ефективної взаємодії 
держави та суб’єктів господарювання на осно-
ві взаємного визнання економічних інтересів та 
правового регулювання. Одним із завдань для ді-
євого сприяння розвитку екологічно збалансова-
ного використання ресурсного потенціалу аграр-
ної сфери є страхування комерційних ризиків. 
Визначення критеріїв, складу продукції та робіт 
природоохоронного призначення за видами все 
ще не виділяються окремими позиціями в статис-
тичній інформації як екологічний вид діяльності, 
а відповідно, інформаційну базу досліджень важ-
ко напрацьовувати [10].
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Оцінювання стану агроекосистеми та впливу 
екодеструктивних чинників здійснюється в пло-
щині її ключових процесів та виробничої діяль-
ності сільськогосподарського товаровиробника, 
що впливають на здоров’я людини. чинниками-
дестимуляторами для розвитку потенціалу самої 
аграрної галузі є переважно сировинний напрям 
реалізації, зокрема експорту, інституціональна 
недосконалість. Інститут як результат людської 
діяльності є соціальним продуктом, що визначає 
відношення до результатів усіх процесів. Форму-
вання споживацьких підходів до ресурсів, дисба-
ланс між вільним управлінням та контрольними 
функціями дедалі більше проявляються у погір-
шенні стану навколишнього середовища, висна-
женням природного потенціалу.

Використання ресурсного потенціалу агро-
виробниками на засадах інвайронментальної без-
пеки формує соціальні, економічні, організаційні 
передумови дієвої системи забезпечення ефек-
тивного та оптимального стану агроекосистеми. 
Перевага використання безпекового підходу для 
національних товаровиробників аграрної галузі 
полягає в тому, що економічна та інвайронмен-
тальна безпеки взаємопов’язані, оскільки система 
фінансування формується за рахунок державного 
та місцевих бюджетів, екологічних фондів, влас-
них коштів товаровиробників, інвестиційних ре-
сурсів, інших позабюджетних коштів. За рахунок 
підвищення купівельної спроможності населення 
держава може забезпечувати зростання попиту на 
екологічно чисті продукти, впровадження енер-
гозберігаючих технологій, а також технологій з 
утилізації відходів або можливістю їх переробки 
та повторного використання [11].

Висновки. Фундаментом використання наяв-
ного потенціалу аграрної галузі України має бути 
пріоритетність інвайронментальної безпеки, яка 
ґрунтується на усвідомленні взаємозалежності 
людства і природи, необхідності превентивних 
екологічних заходів, створенні соціально-еко-
номічного механізму таких взаємовідносин та 
систем аграрного виробництва, що сприяють 
збереженню екосистем за рахунок використання 
інноваційних технологій.
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІї УМОВ ЕФЕКТИВНОї КОНКУРЕНЦІї 
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація. У статті розглянуто ключову складову системи державних закупівель — конкурентну бо-
ротьбу між підприємствами-учасниками. Висвітлено міжнародний досвід регулювання й організації систе-
ми державних закупівель. Проаналізовано сучасний стан та умови проведення тендерних закупівель дер-
жавним сектором в Україні. Розглянуто основні механізми, які покликані забезпечувати прозорість ринку на 
практиці. Надано характеристику ефективності роботи системи «Прозорро» та проведено SWOT-аналіз 
її роботи.

Ключові слова: держівні закупівлі, конкуренція, тендерна пропозиція, система «Прозорро», SWOT-
аналіз.

Summаry. In this article, a key component of the public procurement system — competition between participating 
companies — is considered. The international experience of regulation and organization of the public procurement sys-
tem is covered. The current state and conditions of public procurement in Ukraine are analyzed. The basic mechanisms 
that are intended to ensure market transparency in practice are considered. Performance characteristics of the system 
«Prozorro» are given and SWOT analysis of its work is carried out.

Key words: рublic procurement, competition, tender offer, system «Prozorro», SWOT analysis.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
основі нормативної та теоретичної баз дослі-
дження виступають Постанови Кабінету Міні-
стрів України, Закони України, інструкції, про-
грами, Положення та інші законодавчі акти. 
Міжнародний досвід організації державних заку-
півель розглядали такі вчені, як Л. В. Коношко,  
Д. В. Гризоглазов, І. А. Давидов, С. Бруун-Ніль-
сен та ін.

Реалії сфери державних закупівель в Україні 
висвітлено в роботах Ю. В. Фалко, Г. І. Веденів-
ської. Але характерною особливістю усіх зазначе-
них дослідницьких робіт є вивчення проблеми з 
точки зору економічних вигід держави як голов-
ного учасника процедури. Водночас, це питання 
щодо вигід та проблем для підприємств-поста-
чальників майже не розглядалося. Умови ведення 
конкурентної боротьби в межах процедури дер-
жавних закупівель в Україні не розкриті на до-
статньому рівні.

Мета статті. На підставі аналізу умов регу-
лювання та організації конкурентної боротьби у 
сфері державних закупівель визначити основні 
проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення.

Постановка проблеми. Незаперечною скла-
довою економічного розвитку будь-якої держави 
є закупівля послуг, товарів, різноманітних робіт 
для задоволення державних і регіональних по-
треб. Сфера державних закупівель є масштабною 
частиною економіки, що динамічно розвивається 
і вимагає колосальних витрат бюджетних коштів.

економічний успіх державної закупівлі ви-
значається кількістю підприємств-учасників 
конкурентного процесу. Можна констатувати 
той факт, що чим більше фірм-конкурентів бере 
участь у тендерній закупівлі за певних рівних 
умов, тим суттєвіша конкурентна боротьба, а зна-
чить — договір буде укладено з тією компанією, у 
якої будуть найменші витрати і, відповідно, най-
нижчі ціни.

Актуальність наведеного дослідження можна 
пояснити тим, що ефективні та прозорі державні 
закупівлі впливають на функціонування еконо-
мічних процесів у рамках національної еконо-
міки. Правильно організована конкурентна бо-
ротьба між підприємствами-учасниками в рамках 
тендерного процесу забезпечує чесні й економіч-
но вигідні умови для здійснення цих закупівель.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглядаючи міжнародний досвід регулювання 
й організації сфери державних закупівель, мож-
на виокремити найбільш впливовий чинник, 
а саме — «людський фактор», який є джерелом 
розвитку корупційних схем і несумлінності (під-
куп чиновників, лобіювання інтересів певних 
груп населення, зрощення влади і бізнесу тощо). 
Усі сили контролюючих органів як в Україні, так 
і в інших країнах світу мають бути спрямовані на 
грамотне адміністрування та опрацювання нор-
мативної складової, базовими принципами якої 
повинні стати: доступність і відкритість усієї не-
обхідної інформації про закупівлі; дотримання 
процедур і якісна підзвітність; ефективна і від-
крита конкуренція; нівелювання дискримінації: 
справедливість.

Реалізація даних принципів потребує вико-
ристання різноманітних підходів, визначенню 
яких може сприяти аналіз міжнародного досвіду.

Пріоритети вибору підходу до організації 
процесу державних закупівель у тій чи іншій кра-
їні зумовлюються численними інституційними 
факторами, до числа яких належать законодавчі 
та правові норми діяльності державних замовни-
ків, постачальників і кінцевих одержувачів відпо-

відних благ; суспільні та етичні цінності; процеду-
ри і правила прийняття та виконання необхідних 
управлінських рішень щодо формування і розмі-
щення державних замовлень; особливості ієрархії 
державних інституцій, наділених відповідними 
повноваженнями, тощо (табл. 1) [1].

З метою підвищення економічної ефектив-
ності закупівель, а також недопущення недоско-
налої конкуренції в міжнародному середовищі 
функціонує типовий закон uncitral про заку-
півлі товарів (робіт).

Типовий Закон uncitral, прийнятий у 
1994 p., спрямований на надання допомоги краї-
нам у реформуванні й удосконаленні своїх законів 
щодо процедур закупівлі. Закон містить процеду-
ри, призначені для досягнення цілей конкурен-
ції, прозорості, справедливості та об’єктивності у 
процесі закупівлі, а отже, вищого рівня економії 
та ефективності закупівлі.

Основними його цілями є [2]: максимальна 
економічність та ефективність закупівлі; сприян-
ня конкуренції серед постачальників і підрядни-
ків при постачанні товарів, будівельних робіт або 
закупівлі послуг; забезпечення справедливого і 
рівноправного ставлення до всіх постачальників 
і підрядників; сприяння чесності, справедливості 

Таблиця 1
Міжнародний досвід регулювання й організації сфери державних закупівель 

(узагальнено автором на основі [3–7])

США Існує Федеральна контрактна система, яка розділяє закупівлі, що здійснюються для виконання 
державних програм, та закупівлі майна і матеріалів, необхідних для функціонування державного 
апарату [3, c.27-30].

Німеччина Існуючий порядок у Німеччині чітко регламентує вимоги учасника розміщення замовлення, не 
допускаючи підрядників, які не мають доброї репутації, достатнього досвіду роботи і відповід-
ної кваліфікації. Законодавство мінімізує не тільки бюджетні ризики, але і ймовірність збитків 
з боку учасників, які можуть виникнути через помилки замовника. Правова база передбачає ви-
плату компенсації учасникам витрат, понесених у ході підготовки та під час участі у конкурсних 
процедурах, у результаті помилок і порушень замовника [4].

Велика Бри-
танія

У кожному міністерстві Великої Британії, на відміну від США,  є департамент контрактної робо-
ти, який організовує закупівлі самостійно для забезпечення загальних потреб інших департамен-
тів і територіальних підрозділів. Представник Казначейства підтверджує витрати і здійснює керів-
ництво на базі принципу “value for money” – «адекватна цінність за сплачені гроші» [5, с.129-133].

Інші країни ЄС В ЄС введено в дію шість директив, які пояснюють механізм здійснення закупівель за державні 
кошти. Положення угод та директив застосовуються безпосередньо до державної закупівлі та за-
бороняють будь-які прояви дискримінації або обмеження щодо усіх контрактів, незалежно від їх 
вартості. Головною метою директив є уніфікація процедур щодо закупівель, очікувана вартість 
яких перевищує порогові показники. цих директив мають дотримуватися країни-члени ЄС. Крім 
того, законодавство ЄС говорить про те, що державні підприємства та установи, відповідальні за 
транспорт і телезв‘язок, водопостачання та енергопостачання, також повинні керуватися такими 
принципами, як відсутність дискримінації та прозорість процедур здійснення закупівель [6].

Нова Зеландія У Новій Зеландії показово успішно використовується найпоширеніший  механізм запобігання 
конфліктів інтересів – кодекс поведінки учасників системи. У цій країні діє етичний кодекс для 
тих, хто здійснює державні закупівлі, який вимагає від них дотримання таких правил: дотримува-
тися конфіденційності інформації про закупівлі; не приймати подарунків від (потенційних) по-
стачальників; відмовитися від прояву гостинності з боку (потенційних) постачальників, якщо він 
може розглядатися як різновид хабара; не брати участь у неформальних контактах з потенційними 
постачальниками під час процесу оцінки пропозиції; увесь процес відбору повинен перевірятися 
як мінімум ще одним державним службовцем, окрім того, який виконав первинну перевірку і від-
бір пропозиції [7, с. 25-41].
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та довіри громадськості до процесу закупівлі; до-
сягнення прозорості процедур, пов’язаних із за-
купівлею.

З аналізу вищенаведеного можна зробити 
висновок, що безальтернативним та найбільш 
ефективним підходом до справедливого розвит-
ку конкуренції серед постачальників і підрядни-
ків під час постачання товарів, робіт або закупів-

лі послуг виступає організація відкритих торгів 
(тендерів).

Аналіз статистичних даних свідчить, що пуб-
лічні торги займають більше половини обсягів 
державних закупівель у грошовому вираженні 
в Україні. Так, у січні-червні 2016 року їх частка 
становила більше 53 % від загальної суми коштів 
за укладеними договорами (рис. 1).

Рис. 1. Частка відкритих торгів у загальній сумі державних коштів  
за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг,  

2010–2016 рр. (складено авторами за [8]);* — січень-червень 2016 р.

Основними держзамовниками в Україні висту-
пають органи виконавчої влади (МОУ, МОЗ, МОН, 
держадміністрації тощо) та великі державні ком-
панії-монополісти (АТ 
«Укртрансгаз», АТ «Укр-
залізниця», НАК «На-
фтогаз», НАеК «енерго-
атом», ПАТ «Укртелеком», 
Державне агентство ав-
томобільних доріг Укра-
їни «Укравтодор», НеК 
«Укренерго» та ін.).

Починаючи з 2013 р. 
кількісні показники про-
ведення процедур закупі-
вель суттєво скоротилися 
порівняно з попередніми 
2011–2012 рр. Причиною 
такого негативного трен-
ду є політична, еконо-
мічна та соціальна кризи, 
зумовлені зміною влади, 
військовим протистоян-
ням та фінансовим дисба-
лансом в Україні в ці роки 
(рис. 2).

Співвідношення кількості проведених проце-
дур і кількості компаній-учасників скорочується. 
це вказує на зменшення інтенсивності конкуренції, 

Рис. 2. Співвідношення кількості проведених процедур державних закупівель 
в Україні з кількістю учасників і числом укладених договорів (2010–2016 рр., 

складено автором за [9])
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а значить — зменшення можливостей держзамов-
ників для вибору найвигідніших умов закупівлі.

На сьогодні правове регулювання системи 
пуб лічних закупівель в Україні здійснюється відпо-
відно до Закону України «Про публічні закупівлі», 
прийнятого 25 грудня 2015 р., положеннями якого 
запроваджуються система електронних закупівель 
та електронна система оскарження. електронна 
система закупівель — це інформаційно-телекому-
нікаційна система, що забезпечує проведення про-
цедур закупівель, створення, розміщення, опри-
люднення та обмін інформацією та документами в 
електронному вигляді, до складу якої входять веб-
портал Уповноваженого органу, авторизовані елек-
тронні майданчики, між якими забезпечено авто-
матичний обмін інформацією та документами [10].

Вищезазначеним законом було запровадже-
но обов’язковість проведення публічних елек-
тронних процедур через систему «Прозорро». 
Основною метою таких нововведень деклару-
валося забезпечення ефективного та прозорого 
здійснення закупівель, створення конкурентного 

середовища у сфері публічних закупівель, запобі-
гання проявам корупції у цій сфері, розвиток до-
бросовісної конкуренції [11].

У 2016 р. співробітники «Прозорро» здійсни-
ли моніторинговий контроль державних витрат. 
За результатами такого аналізу було засвідчено, 
що понад 26 млрд грн державних коштів було зе-
кономлено за рахунок відкритого доступу до ін-
формаційних джерел, а також проведення відкри-
тих торгів (рис. 3).

Зважаючи на наведені дані, вважаємо доціль-
ним зробити sWOt-аналіз системи електронних 
закупівель, як основного майданчика конкурент-
ної боротьби між постачальниками (табл. 2).

До основних переваг функціонування елек-
тронної системи державних закупівель в Україні 
для конкуруючих у рамках тендерного процесу 
підприємств-учасників можна віднести: еконо-
мію часу за рахунок електронного документообі-
гу; можливість більш детально та ретельно ана-
лізувати тендерні вимоги; відкритість і доступ до 
усієї необхідної інформації; зниження рівня пере-

Таблиця 2
SWOT-аналіз системи електронних державних закупівель в Україні (розроблено автором)

Внутрішні фактори

Сильні сторони Слабкі сторони

1) економія державних коштів за рахунок змен-
шення цін під час аукціону;
2) економія часу за рахунок електронного доку-
ментообігу;
3) тенденція до зниження кількості корупційних 
схем;
4) можливість більш детально та ретельно аналізу-
вати тендерні вимоги та пропозиції;
5) відкритість і доступ до інформації суспільством, 
органами влади, засобами масової інформації та 
ін.;
6) зниження рівня перевірок у державних закупів-
лях.

1) низький рівень володіння технічними навичками деяких учасни-
ків;
2) різні інфраструктурні умови для постачальників з великих міст и 
з периферії;
3) нечіткі технічні і кваліфікаційні вимоги тендерної документації;
4) навмисне розширення або звуження предмета закупівлі 
(об’єднання/зайва деталізація послуг або товарів в лоті);
5) помилково визначені строки та умови подання тендерних пропо-
зицій;
6) жорсткі вимоги до подання в короткі строки спеціалізованих до-
відок, витягів, відомостей виданих органами ДФС, МВС, МЮУ;
7) низький рівень планування процедури;
8) завищена очікувана вартість закупівель;
9) зниження якості товарів/послуг за рахунок орієнтації замовника-
ми на найдешевші пропозиції.

Зовнішні фактори

Можливості Загрози

1) надання малому і середньому бізнесу можли-
вості участі у процедурах державних закупівель;
2) сприяння вилученню корупційних схем та міні-
мізації договірних відносин;
3) розвиток інформатизації процесу закупівель;
4) сприяння підвищенню конкуренції серед по-
стачальників.

1) повільна та не завжди якісна робота органів ДФС, МВС, МЮУ з 
видачі спеціалізованих довідок, витягів, відомостей з реєстрів, тощо;
2) низький рівень вивчення особливостей скарг, що надійшли до 
Антимонопольного комітету України. як наслідок — дискваліфіка-
ція законних тендерних пропозицій;
3) низький рівень довіри до електронної системи державних закупі-
вель;
4) можливість комп’ютерного злому системи через вразливі місця.

Рис. 3. Ефективність функціонування електронної системи державних закупівель в Україні, 2016 р. 
(розроблено автором з урахуванням  [12])
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вірок. Вищезазначена система дозволяє малому і 
середньому бізнесу активно брати участь у проце-
дурі державних закупівель.

Попри суттєві переваги функціонування да-
ної системи, вона водночас, має велику кількість 
недоліків для підприємств-учасників: низький 
рівень володіння технічними навичками деяких 
учасників; різні інфраструктурні умови для поста-
чальників з великих міст і з периферії; помилко-
во визначені строки та умови подання тендерних 
пропозицій; жорсткі вимоги до подання в короткі 
строки спеціалізованих довідок, витягів, відомос-
тей, виданих органами ДФС, МВС, МЮУ; зни-
ження якості товарів/послуг за рахунок орієнтації 
замовниками на найдешевші пропозиції.

Велику кількість зовнішніх загроз для ефектив-
ної конкуренції між підприємствами-постачальни-
ками та взагалі успішним проведенням тендеру ста-
новить повільна та не завжди якісна робота органів 
ДФС, МВС, МЮУ з видавання спеціалізованих до-
відок, витягів, відомостей з реєстрів тощо; низький 
рівень вивчення особливостей скарг, що надійшли 
до Антимонопольного комітету України та ін.

Висновки. Отже, проведений аналіз дав змогу 
виявити основні проблеми конкурентної бороть-
би між підприємствами-постачальниками у сфері 
державних закупівель в Україні. Вони полягають 
у наявності суттєвих бар’єрів для учасників від-
критих торгів, зумовлених жорсткими вимогами 
тендерної документації; потребою внесення опла-
ти за користування тендерними майданчиками; 
низькому рівні професіоналізму відповідальних 
осіб; низькому рівні довіри до системи електро-
нних закупівель як з боку замовників, так і з боку 
постачальників; суб’єктивності та непрозорості 
контролюючих структур тощо.

Неминучими напрямами вдосконалення сис-
теми державних закупівель повинні стати: підви-
щення професіонального рівня відповідальних 
осіб та створення централізованих закупівельних 
органів; чіткий контроль та спрощення тендер-
ного процесу за рахунок зменшення кількості 
необхідних для проходження кваліфікації учасни-
ком документів та умов реєстрації; перегляд під-
ходів до аналізу виявлених правопорушень з боку 
АМКУ; безальтернативне дотримання ключових 
позицій типового закону uncitral.
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УДК 338.43 Ю. Ю. Юрченко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ «РЕСУРСНОї ПАСТКИ» 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАїНИ

Анотація. Розглянуто вплив ресурсного достатку на розвиток економіки країн, структуру їхнього ви-
робництва. З’ясовано поняття «ресурсна пастка» для характеристики ситуації в сільському господарстві 
України. Наведено основні загрози, які впливають на економіку країн з багатими природними ресурсами, 
проаналізовано наслідки «ресурсної пастки» та її «місцевий колорит» в Україні. Узагальнено схему поетап-
ного виходу з «ресурсної пастки», наголошено на ролі держави в реальній підтримці продовольчого сектору 
економіки.

Ключові слова: ресурсна пастка, сільськогосподарське виробництво, природні ресурси, додана вартість, 
державна підтримка.

Summary. The influence of resource abundance on the development of the economy of the countries, the structure 
of their production is considered. The term «resource trap» is being clarified to characterize the situation in Ukrainian 
agriculture. The main threats affecting the economy of countries with rich natural resources are presented, the con-
sequences of the «resource trap» and its «local color» in Ukraine are analyzed. The scheme of step-by-step exit from 
the «resource trap» is generalized, the role of the state in real support of the food sector of the economy is emphasized.

Key words: resource trap, agricultural production, natural resources, value added, government support.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-38-43

Постановка проблеми. У 2019 р. Всесвітній 
банк провів технічне оцінювання агропромис-
лового потенціалу України. експерти зазначили 
суттєвий економічний, просторовий і соціальний 
внесок сільськогосподарського сектору в економі-
ку України. Останніми роками обсяг сільськогос-
подарської продукції займає близько 10 % від ВВП; 
18 % офіційної зайнятості населення; 42 % від за-
гального обсягу експорту [1].

Відзначається також і величезний потенціал 
зростання цього сектору, зміцнення життєздат-

ності сільських районів шляхом подальшої ди-
версифікації виробництва. Разом з тим потрібно 
зазначити, що темпи зростання населення пла-
нети значно випереджають збільшення орних 
площ і при незмінності положення це призведе 
до відносного дефіциту останніх. Тому необхідно 
забезпечити умови для розвитку переробної агро-
промисловості і реалізовувати готову продукцію 
з високою доданою вартістю, інакше сільському 
господарству не уникнути «ресурсної пастки». 
А судячи з аналітичних даних Світового банку і 
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даних статистики зовнішньої торгівлі, обсягів і 
структури експорту, імпорту, сальдо — Україна 
саме в ній і знаходиться.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зару-
біжні і вітчизняні автори періодично звертаються 
до теми впливу ресурсного достатку на деіндустрі-
алізацію, особливості економічного та політич-
ного стану. явище це має кілька назв: «ресурсне 
прокляття», «парадокс достатку», «голландська 
хвороба», «ефект Гронінгена», «ресурсні пастки». 
Узагальнюючою характеристикою цього явища 
в економічній літературі називають закономір-
ність, за якої багаті ресурсами країни в соціаль-
но-економічному відношенні менш успішні, ніж 
бідніші ресурсами держави.

Тематика досліджень учених містить такі 
основні аспекти:

— вплив ресурсозалежності на якість інститу-
тів [2];

— систематизація наукових підходів до вияв-
лення наслідків природного достатку [3];

— гіпотеза про прямий взаємозв’язок між си-
ровинним експортом і політичною нестабільніс-
тю [4];

— досліджується досвід країн, які уникли не-
гативного впливу цього ефекту і ґрунтуючись на їх 
досвіді, пропонується своє бачення економічної 
політики запобігання його прояву [5];

— розглядається прояв явищ «голландська 
хвороба» і «ресурсне прокляття» та шляхи ліквіда-
ції структурних дисбалансів економіки країни [6];

— розглядається національне багатство кра-
їни в контексті ресурсних пасток, наголошується 
на тому, що природний капітал неправомірно зво-
дити лише до паливно-енергетичних ресурсів [7];

— зазначається, що сировинний характер 
економіки зумовлює серйозні збої в економіці, 
розкриває системні ризики, наголошується на 
безперспективності рентоорієнтованих економіч-
них систем, потреби їх неоіндустріалізації [8];

— аналізуються кореляційні залежності рівня 
ВВП від обсягів випуску продукції чорної мета-
лургії та вирощування зернових і зернобобових 
культур [9].

Дослідники ефекту «ресурсної пастки» зга-
дують про вченого Річарда М. Ауті, який одним з 
перших звернув увагу на суперечливий результат 
від наявності і відсутності в країнах природних 
багатств, порівнюючи рівень розвитку економік 
цих країн. Він назвав цей суперечливий результат 
«прокляттям ресурсів» [10].

Ауті зазначав, що відставання багатих при-
родними ресурсами країн, що розвиваються, за 
порівняно з країнами з нестачею ресурсів з 1960-х 
років корениться в різкій розбіжності в структу-
рі виробництва цих країн. У багатих природни-
ми ресурсами країнах була розвинена спеціалі-
зована структура виробництва (основна пастка) 

практично у всіх випадках, тоді як в країнах з 
дефіцитом ресурсів проводилася послідовна ди-
версифікація економіки. Темпи накопичення 
виробленого капіталу, навичок та інституційно-
го капіталу, а також справжні норми заощаджень 
знаходяться у зворотній залежності від природ-
них ресурсів [11].  як бачимо, усі перелічені ви-
значення так чи інакше вказують на залежність 
економіки від природних багатств і відображають 
наслідки орієнтації економіки на експорт ресур-
сів. На наш погляд, в нинішніх умовах розвитку 
економіки України найбільш прийнятною харак-
теристикою ситуації в сільському господарстві є 
термін «ресурсні пастки». Порівняно, наприклад, 
з «ресурсним прокляттям», яке психологічно асо-
ціюється з непереборним бар’єром, він має більш 
конструктивне забарвлення і гіпотетично при-
пускає потенційний комплекс стабілізуючих си-
туацію заходів. При цьому «ресурсні пастки» слід 
розглядати, враховуючи усі природні багатства, у 
числі інших і орні землі, про які згадував і Ричард 
Ауті [11].

Наявна інфраструктура, географічна до-
ступність світових ринків, зростаюче населення 
планети, а відповідно і попит на продукти харчу-
вання, зростаючі доходи, що дозволяють зміни-
ти раціон харчування на користь екопродукції, 
більш якісних і різноманітних товарів — фактори, 
що забезпечують провідну роль України в поста-
чаннях продовольства. З огляду на це метою до-
слідження є аналіз соціально-економічних на-
слідків «ресурсної пастки» та шляхи виходу з неї.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зюмуючи представлені в дослідженнях вчених 
наслідки «ресурсного прокляття», сформулюємо 
основні загрози, які можуть впливати на економі-
ку країн з багатими природними ресурсами:

— уповільнена реакція на проведення ре-
форм. Багатство ресурсів спричиняє зниження 
значущості реформ. Повільна реакція підсилює 
втрату продукту і підвищує ризик корупції в по-
літиці. Уповільнення економічних реформ тісно 
пов’язане з обмеженнями в політичній реформі 
і корумпованим пошуком ренти з боку чиновни-
ків, що роз’їдає соціальний інституційний капітал 
[11];

— деіндустріалізація економіки;
— авторитарні тенденції;
— масова корупція;
— неефективні кадри в державному секто-

рі економіки, де «низька зовнішня конкуренція 
обумовлює зниження вимог до якості трудових 
ресурсів, депрофесіоналізацію держапарату і кор-
поративного управління» [8];

— природні багатства врешті «витісняють» 
з країни інтелектуальний капітал. У результаті в 
державі формується «невисокого рівня людський 
капітал, який не пред’являє попит на демокра-
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тичні інститути громадянського суспільства» [8]. 
цей факт також сприяє виникненню і зміцненню 
авторитаризму;

— авторитарна влада стимулює «рентоорієн-
товану поведінку господарюючих суб’єктів», ло-
біює інтереси монополістів — надрокористувачів 
у привласненні рентних доходів і «хижацької екс-
плуатації національних природних ресурсів». Від-
бувається класичне зрощування інтересів влади та 
комерційних інтересів [8];

— доступ вузького кола корупційних елемен-
тів до природних багатств і, як результат, непомір-
не їх збагачення і високий ступінь розшарування 
суспільства;

— незаконне збагачення призводить до виве-
дення капіталу з країни;

— інвестиційні потоки прагнуть у сировинну 
економіку, в сировинне виробництво. це відбува-
ється на шкоду обробної промисловості, високо-
технологічним виробництвам;

— відсутність державного інтересу, інтересу 
інвесторів до розвитку обробної промисловості 
веде до нарощування темпів імпорту продукції, і, 
в результаті, як правило, негативного сальдо ба-
лансу зовнішньої торгівлі;

— авторитарно-олігархічний режим, що ви-
ник завдяки рентоорієнтованій економіці, конт-
ролює силовий блок, що пригнічує внутрішнє 
протистояння громадянського суспільства, спря-
мовує в потрібний вектор інформаційний про-
стір, формує «правильні» опозиційні сили і т. д.;

— у країні складається «медіократичне су-
спільство» із середнім інтелектуальним потенціа-
лом, низьким рівнем запиту на демократичні ін-
ститути і інноваційну активність, низькою якістю 
державного менеджменту [8];

— макроекономічні наслідки такої державної 
організації структури економічного виробництва 
в найгіршому випадку ведуть до деформації еко-
номічного розвитку, економічного спаду, «згор-
тання правлячими елітами демократичних ін-
ститутів, численних конфліктів і громадянських 
воєн» [6].

Отже, «ресурсний фундамент» економіки 
апріорі не веде до «створення високотехнологічної 
надбудови». Тільки грамотна державна політика 
стосовно природних ресурсів може зробити кра-
їну процвітаючою і забезпечити сталий розвиток, 
займати перші місця в рейтингу ООН за Індексом 
розвитку людського потенціалу, «спростовуючи 
тим самим уявлення про фатальність сировинно-
го прокляття». До таких, найбільш конкуренто-
спроможних економік світового господарства, які 
експортують сировину, сьогодні входять: «Австра-
лія (залізна руда, вугілля), Канада (залізна руда, 
кольорові метали, ліс, вугілля), Норвегія (нафта, 
газ), Фінляндія, Швеція (ліс і лісоматеріали), 
ПАР (кольорові і дорогоцінні метали, алмази)» 

[3].  Україна також належить до країн, багатих на 
природні ресурси, і, виходячи з реальності, також 
не минула «ресурсної пастки». Багаті надра (май-
же 1 трлн м3 розвіданих запасів газу, біля 200 млн 
тонн нафти, вугілля, уран, залізна й марганцева 
руда, титан, бурштин, низка родовищ берилію, 
літію та інших корисних копалин, за які точиться 
тиха боротьба) [12]. Сільськогосподарські угід-
дя становлять 41489,3 тис. га (68,7 % до загальної 
площі), ліси та інші лісовкриті площі — 10674,9 
тис. га (17,7 % до загальної площі). Ріки, озера, 
лимани, моря, заповідники та природні націо-
нальні парки — 1997,4 тис. га (усього — 73), у тому 
числі: природні — 19 (206,6 тис. га) біосферні — 5 
(479,1 тис. га), національні природні парки — 49 
(1311,7 тис. га) [13].

Відтак економісти констатують, що з 1994 р. 
Україна — сировинний додаток передових країн 
світу; її надра, які є власністю народу — гаманець 
купки олігархів — «творців та носіїв поняття «ре-
сурсне прокляття»» [14].

Доводиться визнати, що в країні з передови-
ми показниками з експорту зернових, відзнача-
ється занепад тваринництва, переробної промис-
ловості. А значить немає нових робочих місць, не 
створюється додана вартість. Більш того, зростан-
ня експорту зерна «лише розширило можливість 
подальшого сповзання національної економіки 
у фазу сировинної рецесії. При цьому виснажено 
і хімізовано ґрунти, не вносяться органічні до-
брива. Тобто обкрадаються не тільки нинішні, а 
й наступні покоління». Лави творців «ресурсно-
го прокляття» розширюють охочі до бурштину. В 
країнах-сусідах, де він теж є, щоб запобігти ни-
щенню природи, його видобування заборонила 
держава [12].

Причому в Україні існує власна версія «ре-
сурсного прокляття», з «місцевим колоритом»: 
за наявності значних запасів природних ресурсів 
не організований належним чином їх видобуток. 
частина свердловин законсервована, інші вза-
галі не розроблялися. «Спецдозволи на розробку 
газу опинилися в руках корумпованих політиків, 
пов’язаних із ними олігархів та сумнівних компа-
ній, про власників яких нічого не відомо. Багато з 
них узагалі не ведуть на родовищах жодних робіт» 
[12]. Низка експертів висловлює припущення, що 
пов’язані з іншими країнами-конкурентами біз-
несмени купують наші родовища для того, щоб 
їх не розробляти. ще, наприклад, ситуація з ура-
ном, за запасами якого Україна посідає 12-е місце 
у світі. При цьому «свою атомну енергетику ми 
забезпечуємо ураном власного видобутку лише 
на 40 %. Більшість уранових родовищ держава не 
розробляє — бракує грошей. А приватним інвес-
торам, прихід яких міг би оживити галузь і зміни-
ти ситуацію на краще, спецдозволів на розвідку й 
видобуток поки що не дають» [12].
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Україна займає останні позиції за показни-
ками доданої вартості у розрахунку на одного 
робітника і на 1 га серед низки країн. експерти 
Всесвітнього банку порівняли додану вартість у 
розрахунку на одного працівника і на один гектар 
за деякими «країнами-компараторами» Європи. 
Рейтинг доданої вартості в розрахунку на одного 
працівника виглядає так: Латвія, Словенія, хор-
ватія, РФ, Португалія, Білорусь, Болгарія, Маке-
донія, Сербія, Польща, Румунія, Україна. В роз-
рахунку на 1 га: Словенія, хорватія, Португалія, 
Сербія, Польща, Македонія, Румунія, Білорусь, 
Україна, РФ [1].

У результаті низької доданої вартості Всес-
вітній банк оцінює втрачені доходи нашої еко-
номіки щорічно близько 8 млрд дол. США від 
експорту. І якщо Україна знаходиться на верши-
ні світових експортних графіків по деяких това-
рах (пшениця, кукурудза, соняшникова олія), 
то вона займає лише 24-е місце за вартістю екс-
порту сільськогосподарської продукції загалом, 
у тому числі 33-є з експорту живих тварин і 36-е 
по групі вівці і кози. Наслідки «ресурсної паст-
ки» підтверджує і той факт, що на сільське гос-
подарство припадає лише близько 6 % від загаль-
ного обсягу капітальних вкладень у середньому 
за останнє десятиліття. Справедливості заради 
слід зазначити, що їх обсяг щорічно збільшуєть-
ся, але вони ніколи не перевищували 1,9 % від 
загального їх обсягу [1].

Українські експортери мають обмежений до-
ступ до ринку часто через невідповідність сані-
тарним і фітосанітарним стандартам, стандартам 
безпеки харчових продуктів. Витрати на логістику 
також залишаються високими, наприклад, вар-
тість переміщення зерна з ферм у портах на 40 % 
вище, ніж у Франції чи Німеччині. Високі витрати 
на логістику України зумовлені переважним ви-
користанням автомобільного і залізничного тран-
спорту для перевезення сільськогосподарської 
продукції [1].

«Ресурсна пастка» відбивається також на 
якості земель. Так, чорноземами вважаються зем-
лі, де вміст гумусу становить 2,5 % і більше. Рівень 
цей необхідно підтримувати. Однак в Україні цьо-
го не відбувається з 2000 р. : вміст гумусу в укра-
їнських ґрунтах за цей період знизився з 3,36 % до 
3,14 %. Середній рівень внесення добрив стано-
вить 42 кг на гектар, а в Польщі, наприклад, 183 кг 
[15]. як наслідок — низька врожайність і неефек-
тивне використання ґрунтів. За даними Світового 
банку [15], врожайність зернових (для коректнос-
ті порівняння ми наводимо дані за 2014 довоєн-
ний рік) становила в Україні 4,4 т на 1 га, в той же 
час у країнах ЄС — 5,7 тонни на 1 га, в Китаї — 5,9, 
в США — 7,6, у Німеччині — 8,1 і т. д. До речі, 
як показали розрахунки, якби врожайність наших 
земель була б як у Німеччині, то при колосальних 

площах ми могли б прогодувати півмільярда осіб. 
це все нинішнє населення Євросоюзу, наприклад 
[15].

Отже вирішення проблем «ресурсних пасток» 
на поверхні. Необхідна переорієнтація на висо-
котехнологічні сегменти ринку, перехід до більш 
складних моделей участі в глобальних виробни-
чо-збутових мережах. У нашому уявленні схема 
поетапного виходу з «ресурсної пастки» повинна 
бути такою:

i етап — сировинна продукція;
ii етап сировинна продукція + первинна об-

робка сировини;
iii етап — повна обробка сировини + надан-

ня послуг;
iV етап — готова продукція + інноваційна ді-

яльність.
час для проходження етапів залежить від на-

явності виробничих потужностей і перспектив їх 
розвитку. Однак у будь-якому випадку процес не 
повинен бути тривалим. Для цього необхідне ро-
зуміння раціонального ефективного господарю-
вання для конструктивних зрушень в економіці, 
наявність мотивації у владних структур до інно-
ваційного прориву, до технологічного процесу. В 
іншому випадку є ризик, що «ресурсна пастка» 
обернеться реальним «ресурсним прокляттям». 
Тому необхідно:

— посилення державної допомоги сільському 
господарству. експерти Світового банку ствер-
джують, що реальною підтримкою держави на-
ділені тільки великі підприємства. Близько 40 % 
середніх і малих фірм не знають навіть про існу-
вання будь-яких державних програм підтримки 
[1];

— контроль за розподілом державної під-
тримки продовольчого сектору і вдосконалення 
контролю ефективності цієї підтримки;

— суворе дотримання стандартів безпеки хар-
чових продуктів;

— ефективна логістика перевезень (тран-
спортна і портова), інфраструктура; відновлення 
ефективного водного транспорту;

— забезпечення стабільного клімату для ін-
вестицій у продовольчий сектор, його інфра-
структуру;

— модернізація сільськогосподарського ви-
робництва;

— ефективні фінансові інструменти підтрим-
ки агропромислового виробництва, в тому числі 
страхування аграрних ризиків.

Висновки.
1. Україна належить до країн, багатих на при-

родні ресурси.
2. У нинішніх умовах розвитку економіки 

України найбільш прийнятною характеристикою 
ситуації в сільському господарстві є термін «ре-
сурсні пастки». При цьому «ресурсні пастки» слід 
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розглядати, враховуючи всі природні багатства, у 
числі й орні землі.

3.  «Ресурсний фундамент» економіки апріорі 
не веде до «створення високотехнологічної над-
будови».

4.  Тільки грамотна державна політика стосов-
но до природних ресурсів може зробити країну про-
цвітаючою і забезпечити сталий розвиток.

5.  Для цього необхідне розуміння раціональ-
ного ефективного господарювання для конструк-
тивних зрушень в економіці, наявність мотивації 
у владних структур до інноваційного прориву, до 
технологічного процесу.

6.  В іншому випадку є ризик, що «ресурсна 
пастка» обернеться реальним «ресурсним про-
кляттям».

Змістовне наповнення етапів виходу з «ре-
сурсної пастки» з урахуванням особливостей на-
ціональної економіки буде предметом подальших 
наукових досліджень.
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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 338.48 О. О. Адамчик

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ:  

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЯКІСНІ ВИМІРИ

Анотація. У статті визначено, що підприємства сільського зеленого туризму в Україні поступово на-
бувають важливого господарського значення для забезпечення сталого соціально-еколого-економічного роз-
витку сільських територій, відтворення сільського населення, збереження національної самобутності й 
підвищення престижності сільського способу життя. Встановлено, що вони створюють робочі місця у сіль-
ській місцевості, тим самим мінімізуючи кількість непрацюючих у сільському господарстві, сприяють раціо-
нальному використанню туристичних та природних ресурсів, збільшують можливості відпочинку населення 
середнього і навіть низького достатку. Обґрунтовано, що зміст організаційно-економічного механізму та 
мотивація розвитку підприємств сільського зеленого туризму визначаються об’єктивними факторами, що 
вже сформовані історично або формуються відповідно до потреб розвитку суспільства, а саме, інститу-
тами держави, сім’ї, підприємництва, сформованими продуктивними силами та виробничими відносинами 
загалом.

Ключові слова: підприємства, агрооселі, сільський зелений туризм, ефективність, конкурентоспро-
можність, управління.

Summary. The article defines that the enterprises of rural green tourism in Ukraine are gradually acquiring im-
portant economic significance for ensuring sustainable socio-ecological and economic development of rural territories, 
reproduction of the rural population, preservation of national identity and increasing the prestige of rural lifestyle. It 
is established that they create jobs in rural areas, thereby minimizing the number of unemployed in agriculture, con-
tribute to the rational use of tourism and natural resources, and increase the recreation opportunities of the population 
of average and even low income. It is proved that the content of the organizational and economic mechanism and the 
motivation for the development of rural green tourism enterprises are determined by objective factors that have already 
developed historically or are formed in accordance with the needs of society, namely, the institutions of the state, family, 
entrepreneurship, formed productive forces and industrial relations in General.

Key words: enterprises, agricultural estates, rural green tourism, efficiency, competitiveness, management.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-44-50

сільського. Забезпечуючи зайнятість значної час-
тини сільських жителів, формуючи середній клас 
на селі, вони стають фундаментом формування 
сучасної соціально-економічної структури сіль-
ських територій. Перспективним проявом під-
приємницької ініціативи в сільській місцевості, 
який добре зарекомендував себе й надзвичайно 
поширений у розвинутих країнах, є сільський зе-
лений туризм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
робкою питань організації та функціонування 
агроосель, агросадиб, господарств та загалом 
підприємств сільського зеленого туризму займа-

Постановка проблеми. Формування соціально 
орієнтованої ринкової економіки в Україні не-
можливе без збереження та розвитку сільських те-
риторій, сільського способу життя. Однак сучас-
ний стан їх соціально-економічної сфери зазнає 
різновекторних змін, у т. ч. деструктивних, що по-
требує обґрунтування нових напрямів діяльності 
та форм господарювання в сільській місцевості. 
Однією з таких форм є мале підприємництво, 
оскільки воно максимально поєднує інтереси як 
виробників, так і споживачів продукції та послуг.

Крім того, у розвитку даного сектору еконо-
міки зацікавлені всі верстви населення, особливо 
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лися А. Біркович, В. Васильєв, В. Головацька, 
П. Горішевський, А. Зінченко, Т. Зінчук, М. Ігна-
тенко, С. Ілляшенко, Л. Мармуль, О. Марченко, 
С. Мельниченко, В. Пеньковський, І. Романюк, 
О. Сарапіна, В. яровий та інші науковці. Вони до-
сліджували чинники їх розвитку; види та напрями 
діяльності, особливості сільського туристичного 
продукту і послуг; інноваційно-інвестиційного 
забезпечення, оподаткування, інші складники 
механізму господарювання; попит і пропозицію 
на туристичному ринку й інші важливі проблеми. 
Проте показники ефективності й конкуренто-
спроможності як індикатори їх стійкості й кон-
курентних позицій на ринку туристичних послуг 
в умовах тих або інших сільських територій ви-
вчені недостатньо та потребують подальшого ви-
значення, аналізу, оцінки й діагностики. Вони є 
основою для управління поточною діяльністю, а 
також для розробки її стратегічних орієнтирів на 
перспективу.

Мета статті. Визначення та обґрунтування 
кількісних показників та якісних вимірів соціаль-
но-економічної ефективності й конкурентоспро-
можності розвитку підприємств сільського зеле-
ного туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
сучасних умовах господарювання сільськогоспо-
дарське виробництво здійснює значний тиск на 
довкілля через вирощування енергоємних куль-
тур, внесення переважно мінеральних добрив, 
використання засобів захисту, стимуляторів росту 
рослин та ін. Тому збереження й охорона природи, 
відтворення сприятливого середовища для люд-
ської життєдіяльності належить до пріоритетних 

завдань суспільства загалом. Відтак, саме еколо-
гічний ринок позиціонує себе як один з найбільш 
перспективних секторів для розвитку економіки 
на державному рівні та на рівні його регіональних 
складових. Його формування має сприйматися як 
найважливіший напрям у вирішенні проблем ста-
лого розвитку сільських територій країни.

З іншого боку, згідно зі статистичними да-
ними, лише сільськогосподарська діяльність не 
приносить належного рівня та якості життя зна-
чній частині сільських жителів, особливо на за-
садах самозайнятості, вивільнених з різних сфер 
сільської економіки [1, с. 137]. Тому доречно і 
навіть необхідно, поряд з традиційними видами 
діяльності, всебічно підтримувати й здійснювати 
розвиток підприємств сільського зеленого туриз-
му і з метою зменшення господарського наванта-
ження на довкілля, і для забезпечення зайнятості 
та збільшення доходів сільського населення, і для 
задоволення попиту людей на відпочинок у ма-
льовничому сільському середовищі.

Сільський зелений туризм може розумітися 
та сприйматися як основний складник диверси-
фікації сільської економіки, оскільки згідно зі 
статистичними даними Світової Ради з туризму 
та екскурсій (Wttc) і Всесвітньої туристичної 
організації (WtO), є найбільшою динамічною ін-
дустрією світу [2, с. 166]. За даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, на кі-
нець 2018 р. у країні налічувалося 522 туропера-
тори з внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму. 
Загалом, якщо проаналізувати динаміку турис-
тичних потоків за останнє десятиріччя, то отри-
маємо результати, наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Обсяги та динаміка туристичних потоків України, 2002–2018 рр.  

(за даними Державної служби статистики України)

Роки

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали 

за кордон — 
усього, тис. осіб

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які відвідали 
Україну — 

усього, тис. осіб

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб’єктами 
туристичної 
діяльності 

України — усього, 
тис. осіб

Із загальної кількості туристів

іноземні 
туристи, тис. 

осіб

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 
кордон, тис. 

осіб

внутрішні 
туристи, тис. 

осіб

2002 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774

2003 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623

2004 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956

2005 14794932 12513883 2856983 590641 344332 1922010

2006 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261

2007 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318

2008 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145

2009 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316

2010 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880

2011 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170

2012 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299

2013 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638

2014 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970
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Згідно з даними табл. 1, у 2018 р. спостері-
галося збільшення кількості іноземних туристів 
порівняно з 2017 р. у 2,3 разів, до 35071 тис. ту-
ристів. Також спостерігається підвищення об-
сягів внутрішніх туристичних потоків — майже 
в 1,3 разів або до 453561 тис. осіб. Таким чином, 
відзначається перевищення кількості вітчизняних 
відпочивальників над іноземними на порядок. ця 
тенденція зберігається протягом останнього деся-
тиріччя, проте в попередній період різниця була 
значно меншою — у 3,0–5,0 разів. Пік кількос-
ті закордонних відвідувачів припав на середину 
2000-х років з досягненням максимуму у майже 
0,6 млн. туристів у 2005 р. Найбільша кількість 
вітчизняних туристів спостерігалася у 2009 р. — 
майже 2,2 млн осіб. це перевищує теперішні зна-
чення відповідно, майже у 2,0 та у 4,8 разів. це 
свідчить про певне зменшення конкурентних по-
зицій цього виду діяльності.

На розвиток внутрішнього туризму вплину-
ла військово-політична й соціально-економічна 
ситуація у країні [3, с. 12]. Іноземні та й вітчиз-
няні туристи з упередженням ставляться до пе-
реміщень територією через антитерористичну 
операцію на Сході; погані шляхи сполучення, що 
не гарантують безпечного пересування; занепад 
і повільне відродження внутрішніх авіаліній; не-
достатній сервіс, байдужість персоналу у значній 
частині випадків при достатньо високих цінах; 
недостатні рекламні кампанії, заходи та позиці-
ювання щодо туристичних атракцій і дестинацій 
України або їх відсутність взагалі. Ситуація у сфе-
рі загального туризму певним чином визначає й 
кількісні показники діяльності підприємств сіль-
ського зеленого туризму та їх конкурентоспро-
можність.

Між тим на сьогодні багато експертів відзна-
чають сільський зелений туризм одним з найбільш 
відомих, популярних і швидко поширюваних ви-
дів відпочинку. Сільські регіони України — це 
значні території з високим рівнем розвитку сіль-
ського господарства і багатим туристично-рекре-
аційним потенціалом. Різноманітність природних 
туристичних ресурсів, самобутня архітектура й 
поселенська мережа, унікальне ужитково-при-
кладне мистецтво, цікаві народні традиції і звичаї, 

культурно-історична спадщина країни дозволя-
ють підприємцям створювати різноманітні види 
туристичних продуктів у сегменті сільського від-
починку.

Кожна країна зі значними туристичними по-
токами прагне створити й реалізувати на націо-
нальному рівні власну модель сільського зеленого 
туризму [4, с. 25]. Слід зазначити, що його розви-
ток можливий лише в регіонах з низьким показ-
ником забруднення навколишнього середовища, 
досить сприятливою екологічною ситуацією. В 
Україні практично всі сільські території, за ви-
нятком зони відчуження чорнобильської АеС, 
сприятливі для здійснення туристичної діяльнос-
ті. Згідно з результатами щорічного рейтингу кра-
їн світу за індексом екологічної сталості центру 
екологічного законодавства та політики Єльсько-
го університету Україна у 2018 р. посіла 88 місце з 
180 країн.

Індекс екологічної сталості враховує успіх 
країн у зниженні впливу забруднення довкілля 
внаслідок економічної діяльності на здоров’я лю-
дей та природні екосистеми. При складанні рей-
тингу враховується якість води і повітря, вплив 
навколишнього середовища на здоров’я людини, 
емісія парникових газів, площі лісів тощо. Слід 
зазначити, що країни в рейтингу розподіляються 
на підставі критеріїв, об’єднаних у дев’ять катего-
рій, розгорнутий аналіз яких дозволяє визначити 
сильні та слабкі сторони країни у сфері екологіч-
ної ефективності [5, с. 15].

За показниками категорій можна побачити, 
що Україна посідає 25 місце за категорією «змі-
на клімату та енергетика», 45 місце за «станом 
здоров’я населення» 50 місце — «сільське госпо-
дарство». Тобто, екологічна ефективність країни 
дозволяє розвивати «зелені» види туризму. Але 
при цьому рівень розвитку сільського зеленого 
туризму України досить низький, незважаючи 
на величезний природний, етнографічний, іс-
торичний та культурний потенціал. Рекреаційні 
території також вражають розмірами, займаючи 
майже 17,0 % загальної площі країни. Однак досі 
не створено ні організаційної, ні окремої норма-
тивно-інституційної бази, ні фінансової та ста-
тистичної звітності. Практично відсутні скільки-

Продовження таблиці 1

Роки

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали 

за кордон — 
усього, тис. осіб

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які відвідали 
Україну — 

усього, тис. осіб

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб’єктами 
туристичної 
діяльності 

України — усього, 
тис. осіб

Із загальної кількості туристів

іноземні 
туристи, тис. 

осіб

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 
кордон, тис. 

осіб

внутрішні 
туристи, тис. 

осіб

2015 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615

2016 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746

2017 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027

2018 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561
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небудь масштабні інвестиції в даний вид туризму 
[6, с. 35]. це негативно впливає на рівень його 
конкурентоспроможності.

В Україні ініціатором поширення ідей розвитку 
зеленого та сільського туризму залишається Спілка 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні (надалі — Спілка). За її ініціативою створені 
й функціонують осередки сільського зеленого ту-
ризму у більшості адміністративних областей краї-
ни. Спілкою у співпраці з науковцями і державними 
органами управління розроблено Проєкт концепції 
та Програму розвитку сільського зеленого туризму 
в Україні. Спілка проводить екологічне маркування 
садиб на виконання вимог екологічного стандарту, 
а саме до таких складових послуг сільського зеле-
ного туризму: довкілля; садиби; кімнат; продуктів; 
раціонального використання водних ресурсів; ра-
ціонального використання електроенергії та пали-
ва; обмеженого використання побутових хімічних 
засобів; туристичної інформації; рекомендованої 
туристичної діяльності; підтримки народних тради-
цій; транспорту [7, с. 9].

Надання послуг сільського зеленого туриз-
му в Україні на базі особистих селянських госпо-
дарств (ОСГ) не належить до підприємницької ді-
яльності (Закон України «Про особисте селянське 
господарство», ст. 1), згідно із Законом України 
«Про туризм». якщо власник ОСГ має здійсню-
вати діяльність у сфері сільського зеленого туриз-
му у визначених чинним законодавством межах, 
то йому лише потрібно стати на облік у сільській, 
селищній, міській раді за місцем розташування 
земельної ділянки. Зокрема, в черговому законо-
проєкті «Про сільський та сільський зелений ту-
ризм» запропоновано визначити додаткові умови 
віднесення агротуристичної діяльності до непід-
приємницької, а саме за наявності до 10 ліжко-
місць у сільській садибі для тимчасового розмі-
щення туристів (рис. 1). Усі інші види організації 

туристичної діяльності (як професійні, так і не-
професійні) розглядаються як підприємницькі.

У професійному туристичному бізнесі сіль-
ський зелений туризм як дуже дохідний вид ді-
яльності займає свою визначену нішу на світо-
вому туристичному ринку і має значні обсяги 
продажів та залучення туристів [8, с. 207]. Треба 
зазначити, що сільський зелений туризм в Україні 
розвивається нерівномірно: найбільше сільських 
садиб та агроосель припадає на Західну та Півден-
ну частини України. якщо розглядати Південний 
регіон як провідний щодо цього (на прикладі хер-
сонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької 
областей), можна зазначити, що названі вище об-
ласті мають всі перспективи для нього. У табл. 2 
зазначено кількість та динаміку агроосель у них у 
2015–2018 рр. Проте вона досить незначна порів-
няно із зарубіжними аналогами.

Рис. 1. Організація туристичної діяльності в сільській місцевості

Таблиця 2
Кількість та динаміка агроосель в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях 
у 2015–2018 рр. (за даними Державної служби 

статистики України)

Назва області 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Одеська 40 42 41 46

херсонська 9 8 13 15

Миколаївська 8 7 10 10

Запорізька 36 35 40 41

Лідируючі позиції займають Одеська та За-
порізька області. Одеська область займає перше 
місце за кількістю офіційно зареєстрованих агро-
осель — 46 одиниць, друге місце посіла Запорізь-
ка — 41 одиниця, третє — херсонська — 15 оди-
ниць, четверте — Миколаївська — 10 одиниць. 
Динаміку їх кількості за цей же період подано на 
рис. 2.

якщо звернути увагу на кількісну динаміку 
зелених садиб або агроосель, то чітко видно, що 

вона позитивна, адже з кожним роком 
кількість зелених садиб у кожній із за-
значених областей збільшується. Але, 
незважаючи на досить різні показни-
ки, всі ці області суттєво обігнали су-
сідні регіони, оскільки мають вихід до 
Азовського та чорного морів. Варто 
також зазначити позитивну динамі-
ку надходження туристичного збору 
до місцевих бюджетів, що наведено в 
табл. 3.

Зрозуміло, що до показників про-
відних європейських країн, де сіль-
ський зелений туризм вважається 
прогресивним видом туризму, наша 
країна ще тільки прагне. Проте за зна-
чущістю він стає все більш важливим 
і дуже перспективним напрямом су-
часного вітчизняного туристичного 
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бізнесу. За даними Державної фіскальної служби 
України, обсяг надходжень від сплати туристич-
ного збору у 2018 р. становив 54,1 млн грн, що на 
45,7 % більше, ніж у 2017 р. При цьому його обсяг 
у 2017 р. порівняно з 2016 р. зріс на 49,9 %.

Безумовно, його забезпечили не лише сіль-
ські туристичні підприємства. Але спостереження 
дозволяють зробити висновок, що їх функціонує 
значно більше, ніж показує офіційна статистика. 
Така ситуація характерна не тільки для України, 
але й інших європейських країн — Італії, Іспанії 
та ін. це не можна пояснити податковим тис-
ком, упередженістю сільських громад та потребує 
окремих досліджень. Адже місцева й державна 
підтримка є одним із вагомих чинників досягнен-
ня й збереження їх конкурентоспроможності.

На нашу думку, активізацію та поширення 
підприємств сільського зеленого туризму не-
можливо забезпечити без вирішення ключових 
проблем, які гальмують розвиток середовища їх 
діяльності. Основними чинниками стримуван-
ня сьогодні є: незадовільний стан розвитку соці-
альної інфраструктури та технічних комунікацій 
(тепло-, водо-, енергопостачання, згортання або 
занепад соціально-побутових об’єктів, не обла-
штованість сіл, транспортних мереж тощо). Іс-
нує певна недовіра місцевих жителів до інститутів 
влади у справі послідовної і системної підтримки 
туристичного бізнесу [9, с. 338].

Низький рівень життя сільського населення 
також знижує потенційну конкурентну приваб-
ливість села для відпочинку для вітчизняних і 
зарубіжних туристів. Недосконале чинне законо-
давство у галузі стандартизації, сертифікації, мар-
кування сільських зелених туристичних послуг, 
категоризації суб’єктів ринку спричиняє низьку 
їх якість. Наразі, значною проблемою є низький 

рівень інформаційно-маркетингового супроводу 
функціонування підприємств сільського зеленого 
туризму; відсутність чіткої офіційно прийнятої та 
затвердженої стратегії їх розвитку на регіонально-
му та державному рівнях.

Разом з тим, неврегульованість організацій-
них, правових, юридичних, соціальних норм і 
стандартів подальшого розвитку сільського зеле-
ного туризму не мають бути гальмуючим чинни-
ком для реалізації проєктів його підприємств, які 
доцільно здійснювати в рамках регіональних про-
грам і стратегій соціально-економічного розвитку. 
Ключова роль у виконанні даного стратегічного 
завдання покладається на обласні та регіональні 
органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування та сільські громади.

Спираючись на досвід європейських країн, 
можна відмітити, що розвиток підприємств сіль-
ського зеленого туризму є одним з пріоритетних 
видів діяльності для домогосподарств та населен-
ня сільських територій [10, с. 94]. Загалом, вони 
дають змогу значною мірою вирішити найсклад-
ніші проблеми українського села: сприяють до-
датковій зайнятості населення, є перспективним і 
надійним власним джерелом підвищення доходів, 
забезпечують зменшення соціальної напруги у 
суспільстві. це відбувається завдяки у т. ч. підви-
щенню соціального статусу власників агроосель 
як підприємців та гостинних господарів у влас-
них очах, на думку сусідів та інших жителів села. 
Ідеться й про становлення системи високих соці-
альних цінностей у населення, підвищення його 
культурно-освітнього рівня, підприємницької 
ініціативи тощо.

Отже, сукупність підприємств та агроосель 
сільського зеленого туризму в Україні можна ви-
значити як відкриту складноорганізовану соціаль-

Рис. 2. Динаміка кількості агроосель в Одеській, Херсонській, Миколаївській 
та Запорізькій областях у 2015–2018 рр. (за даними Державної служби 

статистики України)

Таблиця 3
Обсяги та динаміка надходження туристичного збору до місцевих бюджетів у 2016–2018 рр.

Назва області 2016 2017 2018 частка, %
Приріст 

2018/2017

Запорізька 1410,8 1565,3 2070,8 3,8 ↑ 32,3 %

Миколаївська 457,5 753,1 1155,3 2,1 ↑ 53,4 %

Одеська 2725,3 4865,2 7336,3 13,6 ↑ 50,8 %

херсонська 793,2 1074,7 1888,4 3,5 ↑ 75,7 %
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но-еколого-економічну конкурентоспроможну 
господарську систему. Вона складається із взаємо-
залежних і взаємодіючих під впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів елементів, таких, як власне 
селянське господарство, туристи, господарі, інф-
раструктура села і туризму, інші структурні утво-
рення й елементи, діяльність яких спрямована на 
надання послуг туристам відповідно до їх потреб, 
інтересів і можливостей на основі чинних норм і 
правил. У процесі їх обслуговування управління 
власним господарством відіграє особливо важли-
ву роль і набуває специфічних рис. це дає змогу 
виділити особисте селянське господарство та його 
майновий комплекс, а також трудові і фінансові 
ресурси як основу здійснення сільського зеленого 
туризму.

Висновки. Підприємства сільського зеленого 
туризму в Україні поступово набувають важливого 
господарського значення для забезпечення ста-
лого соціально-еколого-економічного розвитку 
сільських територій, відтворення сільського на-
селення, збереження національної самобутності 
й підвищення престижності сільського способу 
життя. Вони створюють робочі місця у сільській 
місцевості, тим самим мінімізуючи кількість не-
працюючих у сільському господарстві, сприяють 
раціональному використанню туристичних та 
природних ресурсів, збільшують можливості від-
починку населення середнього і навіть низького 
достатку. Будучи екологічними по-суті, такі під-
приємства є справжньою альтернативою сільсько-
господарській діяльності та зменшують антропо-
генне навантаження на природне середовище.

Зміст організаційно-економічного механізму 
та мотивація розвитку підприємств сільського зе-
леного туризму визначаються об’єктивними фак-
торами, що вже сформовані історично або форму-
ються відповідно до потреб розвитку суспільства, 
а саме, інститутами держави, сім’ї, підприємни-
цтва, сформованими продуктивними силами та 
виробничими відносинами загалом. Також мова 
ідеться про ті чинники, які цілеспрямовано ре-
гулюють саме туристичну діяльність. З огляду на 
визначені й оцінені кількісні показники, підпри-
ємства сільського зеленого туризму мають великі 
конкурентні переваги та можливості не тільки для 
функціонування й стійкого розвитку, але і підви-
щення конкурентоспроможності.
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СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ АГРОУТВОРЕНЬ

Анотація. За результатами дослідження було виявлено необхідність посилення соціальної складової еко-
номічної політики, яка здатна істотно знизити соціальні ризики і підвищити економічну безпеку регіонів.

Ключові слова: агроутворення, безпека, соціальна безпека, загрози, соціальна напруженість.

Summary. The study identified the need to strengthen the social component of economic policy, which can signifi-
cantly reduce social risks and increase economic security of the regions.

Key words: agricultural formation, security, social security, threats, social tension.
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Постановка проблеми. Рівень вирішення 
проб лем формування механізму протидії загро-
зам та їх подолання стає дедалі більш актуальним 
для забезпечення соціально-економічної безпеки 
аграрних підприємств в Україні. Йдеться про со-
ціальну складову цього механізму. Таким чином, 
питання забезпечення соціально-економічної 
безпеки аграрних утворень неодмінно мають пе-
ребувати у центрі уваги дослідників та практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
рія, а особливо практика вивчення та вирішення 
проблем соціально-економічної безпеки аграр-

них підприємств свідчать, що стан безпеки ви-
значається тією сукупністю загроз, яка існує на 
сільських територіях та в регіонах їх розміщення. 
На це вказують дослідження Т. Величко, Л. Мар-
муль, Л. Рогатіної, М. Ігнатенка та ін. Причому 
ці загрози за масштабом чітко поділяються на 
загальнонаціональні, тобто загальні, або типові 
для всіх регіонів, і регіональні, тобто притаман-
ні окремим регіонам, а також місцеві. Водно-
час кожне конкретне аграрне підприємство має 
власну, притаманну тільки йому сукупність ви-
кликів та загроз, яка індивідуальна у соціально-
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економічному прояві й географічному та геопо-
літичному вимірі.

Мета статті. Виявлення загроз при соціальній 
напруженості й обґрунтуванні соціальних складо-
вих економічного механізму управління еконо-
мічною безпекою агроутворень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
міщення аграрних підприємств, звичаї і менталі-
тет працівників і сільського населення загалом, 
культурні традиції так само, як і структура аграр-
ного й промислового виробництва та його еко-
номічний рівень і статус, накладають особливий 
відбиток на сукупність загроз і ризиків їх безпеці. 
Безумовно, що управлінські рішення на держав-
ному рівні й менеджмент агроутворень за роки не-
залежності України були спрямовані на вирішен-
ня проблем розвитку економіки та суспільства. 
Проте стан національної економіки, особливо 
регіональної промисловості й інфраструктури, їх 
динаміки, наявність технологій високих укладів 
та інших ключових параметрів досі не досягли не 
тільки показників сусідніх країн, а й рівня 1990 р. 
Фактори, що можуть впливати на соціально-еко-
номічну безпеку агроутворень, знаходяться в них 
і поза ними.

економічна безпека традиційно розгляда-
ється як якісна найважливіша характеристика 
стійкості економічної системи, яка визначає її 
здатність підтримувати нормальні умови життєді-
яльності населення, стійке забезпечення ресурса-
ми національного господарства, а також послідов-
ну реалізацію національно-державних інтересів.

Соціально-економічну безпеку країни та її 
регіонів у сучасних умовах господарювання мож-
на визначити як наслідок сукупного впливу зов-
нішніх і внутрішніх умов і ресурсів, що забезпе-
чують сталий розвиток суспільства і підвищення 
якості життя його членів. її складові сприяють 
ефективному динамічному зростанню, здійснен-
ню належної реструктуризації галузей, їх здатнос-
ті задовольняти потреби суспільства, держави, 
індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність 
на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує за-
хист від різного роду ризиків, загроз і втрат.

Руйнування ж єдиного соціально-культурного 
та світоглядного простору, що продовжується, еко-
номічна дезінтеграція і соціальна диференціація 
населення, деструкція екологічних процесів в Укра-
їні провокує посилення напруженості у взаєминах 
регіонів і центру. це проявляється у соціальній не-
стабільності, тінізації економіки, корупції, нерівно-
мірній бюджетній підтримці регіонів. Вирішення 
вказаних складних проблем криється у зміцненні 
державних інститутів підтримки економічної безпе-
ки, збалансованого застосування її ринкових важе-
лів, соціальних та інших ресурсів тощо.

Отже, особливості соціально-економічного 
механізму господарювання, що склався в країні, 

є базисом не тільки економічної, але й національ-
ної безпеки країни. В процесі дослідження були 
виділені і проаналізовані групи показників, що 
відображають найбільш важливі ділянки в реаль-
ному секторі, зокрема, на рівні соціальної сфери. 
Саме ці індикатори використовуються як порого-
ві значення економічної безпеки та її соціальної 
складової. Вони характеризують граничні вели-
чини, ігнорування яких перешкоджає нормаль-
ному ходу розвитку економіки і соціальної сфери 
і приз водить до формування руйнівних тенденцій 
в області виробництва і рівня життя населення.

Основними видами ризиків та загроз, або 
гальмом для аграрних підприємств, що заважає 
їх стійкому розвитку як системи і загрожує со-
ціально-економічній безпеці, є: виробничо-еко-
номічні, зокрема й відтворювальні, екологічні, 
фінансово-інвестиційні, екологічні, інноваційні, 
інформаційні, соціальні. На противагу їм ство-
рюються та функціонують відповідні складники 
соціально-економічної безпеки з притаманними 
механізмами й інструментами.

Соціальні індикатори характеризують тен-
денції розвитку соціальних процесів, що склали-
ся, з погляду реалізації принципу справедливості 
розподілу благ, соціального захисту населення, 
рівня його доходів та інших складників якості 
життя. Порушення цього принципу виявляється 
в зростанні доходів пануючих соціальних про-
шарків населення за рахунок зменшення доходів 
інших не у зв’язку з великим їх внеском у зростан-
ня суспільного добробуту, а у зв’язку з провідною 
роллю в розподілі матеріальних та інших благ. 
Аналіз показав, що соціальні індикатори далекі 
від порогових показників безпеки і стабільності.

Кількість людей, що живуть за межею бідності, 
удвічі перевищує порогове значення, якщо тут вза-
галі доречно говорити про які-небудь пороги для 
країни, що володіє значними природними багат-
ствами і валютними резервами, що збільшуються 
та вивозяться за кордон щороку. Натомість розмір 
середньої пенсії постійно відстає від прожиткового 
мінімуму пенсіонерів, тоді як наявність платоспро-
можного попиту населення старших вікових груп 
відіграє роль чинника, що підтримує роздрібний 
товарообіг. У світовій практиці не допускається до-
сягнення величиною прожиткового мінімуму 70 % 
середнього розміру пенсій.

Дійсно, саме в регіонах зосереджені сільсько-
господарські землі, інші природні аграрні ресур-
си, великий виробничий потенціал, транспортні 
коридори й логістичні майданчики та ін. Корпо-
ративний характер управління великою власніс-
тю обмежує права місцевих сільських територі-
альних громад, регіональної влади з регулювання 
цієї власності, зважаючи на ту обставину, що фі-
нансові потоки, як відомо, відрізняються вільним 
рухом не тільки в регіонах, а й по всьому світу [1].
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частина літніх людей, яка не мала жодних 
надходжень у вигляді заробітної плати або інших 
доходів і хто жив тільки на пенсію, становить 
знач ну частину бідного та дуже бідного населен-
ня. Добре відомо, що жодна економіка не може 
ефективно функціонувати в умовах соціальної на-
пруженості. Так само як і соціальна напруженість 
складається із ступеня незадоволеності населення 
рівнем життя, станом екології, ефективністю вла-
ди, впливом кримінальних структур та корупції. 
Не можна зняти соціальну напруженість без ви-
рішення економічних питань, від яких залежить і 
рівень безробіття, і якість життя. Найбільш зна-
чущою соціальною проблемою є бідність. Бідні 
є скрізь, проте українська проблема полягає в 
масштабах бідності. Сьогодні нижче за прожит-
ковий мінімум живе вже кожен третій.

Перевищення порогового показника рів-
ня безробіття населення свідчить про наявність 
загроз соціально-економічній безпеці в таких 
областях: Волинській, Житомирській, Кірово-
градській, Миколаївській, Рівненській, Терно-
пільській, херсонській, хмельницькій, черкась-
кій, чернівецькій. У безпеці знаходилися АРК, 
Дніпропетровська, Одеська, харківська області, 
м. Київ, м. Севастополь. Решта всіх регіонів зна-
ходяться в зоні ризиків, а Донецька та Луганська 
області — в зоні гуманітарної катастрофи. За по-
казником середніх призначених пенсій зі всіма 
нарахуваннями і компенсаціями середній пенсіо-
нер не досягає за доходами і половини прожитко-
вого мінімуму.

Отже, пенсіонер, що живе поза сім’єю, при-
речений на голодну смерть. чисельність еконо-
мічно активного населення становить близько 
30 % від загальної чисельності населення. Про 
низький рівень заробітної плати населення ре-
гіонів свідчить показник відношення середньої 
заробітної плати до мінімального прожиткового 
мінімуму — 3:1. цей показник має порогове зна-
чення небезпеки в Тернопільській області. У без-
пеці знаходяться індустріальні Дніпропетровська, 
Запорізька області, м. Київ. Решта всіх регіонів 
України знаходиться в стані ризику.

це проблема різкої диференціації доходів 
населення, особливо між найбіднішими і найба-
гатшими. За роки реформ не просто змінилося 
матеріальне положення громадян країни — транс-
формувалася вся система формування доходів на-
селення. У соціалістичній економіці основним 
джерелом надходження особистих доходів була 
оплата праці (приблизно 3/4 всіх доходів), при 
чому її рівень був украй невисокий і малорухли-
вий.

Диференціація основної маси населення за 
розміром заробітку практично була відсутня, а 
весь процес регулювання зводився до механізму 
нарахування і перерахунку заробітної плати за 

певною схемою. Паралельно з цим існувала до-
даткова закрита система розподілу благ, обслуго-
вуюча невелику соціальну групу номенклатурних 
та партійних працівників та їх сімей.

При цьому всі процеси формування і регу-
лювання доходів та фондів споживання громадян 
регулювалися державою. На тепер в Україні скла-
лася прямо протилежна система матеріального 
забезпечення населення, у якій функції і можли-
вості держави мінімізовані. Зазначимо, що значу-
щість офіційного заробітку в структурі доходів за 
роки реформи впала майже удвічі. З’явилися ті-
ньові доходи, але неоподатковані, що поглиблює 
проблему. Уряд бере зобов’язання підвищити до-
ходи населення через збільшення зарплат і пен-
сій. Але, наприклад, в 2014–2015 рр. номінальні 
доходи населення навіть зменшилися на 23–25 % 
через обмеження зарплат та збільшення подат-
ків, а ціни виросли на 50–100 %. Надзвичайно 
актуальною є проблема оплати інтелектуальної 
праці. Україна століттями вражала світ інтелек-
туальним потенціалом. Рівень зарплати у сфері 
освіти складає сьогодні у межах 50 % від серед-
нього рівня у промисловості, а середня зарплата 
в науці в 30 разів менше, ніж у вчених Західної 
Європи. Сьогодні в Україні вмирає втричі більше 
людей, ніж народжується. Вплив демографічної 
ситуації на стан економічної безпеки регіонів є 
дуже вагомим, адже однією з головних перед-
умов для сталого розвитку регіонів є розширене 
відтворення трудового потенціалу та людського 
капіталу загалом.

Особливо небезпечними є загрози, що ви-
никають для підприємств аграрної сфери: недо-
бросовісна конкуренція, ухилення від податкових 
зобов’язань в особливо великих розмірах тощо. 
Для України цей аспект безпеки є дуже актуаль-
ним, що підтверджують дані сьомого звіту «the 
2014 economic crime survey» — однієї з провідних 
аудиторських компаній світу — Pricewaterhouse 
coopers (Pwc). Він свідчить, що за останніх три 
роки частка українських компаній, які стали 
жертвами економічних злочинів, зросла більш 
ніж удвічі і сягнула вже 63,0 %. Дослідник І. Шев-
ченко вказує на особливі види загроз, які започат-
ковані в економіці окремих територій та регіонів.

це криміналізація, яка здатна переростати 
в тероризм; перетворення тероризму в різновид 
бізнесу; фінансова та інша організована злочин-
ність, яка проникає в органи влади, та ін. У регіо-
нах виникають найбільш суттєві різновиди загроз 
національній безпеці й безпеці аграрних підпри-
ємств, цілісності та суверенітету держави. Таким 
чином, підтверджується важливість забезпечення 
соціально-економічної безпеки країни й регіонів 
та її вплив на безпеку аграрних підприємств. ціл-
ком природно, що в механізмі збереження соці-
ально-економічної безпеки аграрних підприємств 
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особливе місце відводиться заходам, методам та 
інструментам протидії тіньовій економіці та еко-
номічній злочинності, екологічній деградації й 
соціальній напруженості. Однак структура, влас-
не, організаційно-економічного механізму тра-
диційно складається з компенсаційних заходів та 
інструментів.

економічній злочинності у контексті загроз 
безпеці присвячені й інші дослідження. Зокре-
ма, в них оприлюднено індекс корумпованості 
для України, розрахований у звіті міжнародного 
агентства transparency inter-national в 2011 р. За 
даними агентства, він склав 27 балів із 100 можли-
вих, що свідчить про дуже високий рівень коруп-
ції. У 2017 р. він дещо підвищився — до 30 балів 
(що вище індекс, то меншою є корупція).

Однак це значно менший показник, ніж у су-
сідніх країнах. У Білорусі індекс дорівнював 44, в 
Угорщині — 45, в Румунії — 48, в Словаччині — 
50, у Польщі — 60. Із 180 країн Україна посіла 130 
місце. хоча, за даними спостерігачів, економічна 
злочинність в Україні не займає перше місце у за-
гальній структурі злочинності, але, за висновком 
агентства, вона найбільш деструктивно впливає 
на суспільство.

Багато науковців-економістів надають пе-
ревагу в системі соціально-економічної безпе-
ки аграрних підприємств фінансовій складовій, 
кредитуванню, курсу національної валюти [2]. 
М. Ігнатенко найважливішими індикаторами, що 
свідчать про досягнення ефективності й конку-
рентоспроможності розвитку, отже, й соціально-
економічної безпеки, вважає фінансову стійкість, 
податкове навантаження і наявність та ефектив-
ність бюджетної підтримки, соціальну відпові-
дальність [3].

Проте лише фінансова стабілізація не може 
привести до високих економічних результатів, 
вона є лише одним з інструментів пожвавлення 
економіки. Стосовно аграрних підприємств, то це 
може бути результатом і виробничих, і невироб-
ничих витрат. Тож П. Стецюк забезпечення соці-
ально-економічної безпеки розцінює як результат 
функціонування організаційно-економічного ме-
ханізму забезпечення безпеки обліково-фінансо-
вої звітності й бюджетування аграрних підпри-
ємств.

Саме бюджети усіх рівнів є мірилом держав-
них і регіональних витрат, найістотніше впли-
вають на економіку, її структурну перебудову та 
розвиток пріоритетних секторів, а також надають 
необхідну соціальну підтримку найбільш незахи-
щеним верствам населення. Дослідником запро-
поноване власне трактування поняття «безпека 
бюджетної системи», що дозволило йому ввести 
таку окрему складову організаційно-економічно-
го механізму забезпечення соціально-економіч-
ної безпеки, як механізм безпеки бюджетної сис-

теми стосовно регіонів. Висновки і перспективи 
подальших розвідок. Національна та регіональна 
соціально-економічна політика, що спрямовані 
на вирішення основних проблем сільських тери-
торій, є найважливішими інструментами забезпе-
чення соціально-економічної безпеки [1].

Критично важливим для подальшого розвит-
ку України є вибір з урахуванням попереднього 
досвіду найбільш ефективної економічної моде-
лі функціонування і розвитку країни. Неприпус-
тимо продовження колишніх і здійснення нових 
стратегічних прорахунків і помилок у державній 
стратегії, особливо у виборі економічної моделі 
розвитку. Необхідним є істотне посилення соці-
альної складової економічної політики:

 — підвищення життєвого рівня населення, 
перш за все, на основі підвищення оплати пра-
ці, своєчасних виплат заробітної плати і гаран-
тованих законом соціальних виплат, посилення 
цільової спрямованості матеріальної підтримки, 
зниження рівня безробіття;

 — створення умов для подолання бідності і 
надмірного соціально-економічного розмежуван-
ня в суспільстві;

 — збереження та зміцнення демографічного 
і трудового потенціалу країни; подолання кризо-
вих демографічних процесів;

 — створення ефективної системи соціально-
го захисту людей, охорона і відтворення їх фізич-
ного, духовного та морального здоров’я, світогля-
ду населення.

Висновки. Оцінка економічної безпеки ре-
гіону включає аналіз його соціального розвитку, 
що покликаний виявити рівень і якість життя 
населення, її динаміку, найважливіші проблеми 
відтворення населення і трудових ресурсів, рі-
вень і тенденції зміни зайнятості. Визначаються 
рівень соціальної напруженості, причини кризо-
вих явищ і можливості та засоби їх подолання. 
Велике значення також має регіональний ана-
ліз тенденцій розвитку демографічних процесів, 
безпосередньо пов’язаних із соціальними. це 
визначає необхідність розробки і обґрунтування 
методики комплексного аналізу кризових си-
туацій у економіці і соціальній сфері регіонів з 
урахуванням адміністративно-територіального 
облаштування країни і зарубіжного досвіду та-
ких досліджень; виявлення конкретних регіонів, 
що знаходяться або потенційно схильних до до-
сягнення кризової ситуації, за якої виникає за-
гроза економічній безпеці країни. Таким чином, 
від рівня вирішення соціальних проблем зале-
жать зниження соціальної напруги, створення 
довгострокових основ забезпечення соціальної 
стабільності і підвищення якості життя населен-
ня регіонів України, що, своєю чергою, здатне 
істотно знизити соціальні ризики і підвищити 
економічну безпеку регіонів.
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УДК 338.436 Ю. О. Білянський

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСПОРТНОї ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті досліджено вплив інституційного середовища на експортоорієнтовану діяльність 
підприємств агропромислового комплексу в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу. Розглянуто скла-
дові інституційного і ринкового середовищ, які мають суттєвий вплив на формування експортного потенціалу 
українських аграрних підприємств. Проаналізовано вплив євроінтеграційного процесу на обсяги виробництва 
та збуту сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому аграрному ринках. Визначені основні 
напрями інституційної трансформації ринкового середовища, спрямовані на активізацію експортоорієнтова-
ної діяльності аграрних підприємств. Досліджені інституційні умови і фактори, що впливають на підвищення 
конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключові слова: аграрний експорт, інтеграційний потенціал, експортний потенціал, підприємства, ін-
ституційне середовище, інституційні обмеження, інтеграційний процес, спільна аграрна політика, європей-
ський аграрний ринок.

Summary. The article examines the influence of the institutional environment on the export-oriented activities of 
agro-industrial enterprises in the conditions of deepening the European integration process. The components of the in-
stitutional and market environment that have a significant impact on the formation of the export potential of Ukrainian 
agricultural enterprises are considered. The influence of the European integration process on the volumes of production 
and sales of agricultural products in the domestic and foreign agricultural markets is analyzed. The main directions of 
institutional transformation of the market environment, aimed at intensifying the export-oriented activities of agricul-
tural enterprises, are identified. The institutional conditions and factors influencing the increase of competitiveness of 
agricultural products in the domestic and foreign markets are studied.
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мислового комплексу України на європейському 
ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. еко-
номічні інтереси українських товаровиробників у 
сфері агропродовольчого виробництва та експор-
ту полягають у цілеспрямованому і довготривало-
му закріпленні на внутрішньому і зовнішньому 
ринках у сегментах продукції, що має нижчу ці-
нову волатильність, природні та специфічні кон-
курентні переваги тощо. Передусім, це стосу-
ється продукції з високим ступенем переробки, 
інноваційної та органічної продукції. Основною 
передумовою збереження завойованої позиції на 
аграрному ринку і зазначених експортних можли-
востей є дотримання екологічних обмежень сіль-
ськогосподарського виробництва.

Зокрема, рівень освоєння сільськогосподар-
ських територій сягає понад 70 %; відмічаєть-
ся стала тенденція погіршення якісного стану 
ґрунтів (наприклад, переущільнення сягає 40 %, 
дегуміфікація понад 43 %; щорічно фіксується 
від’ємне сальдо балансу всіх елементів живлення; 
понад 30 % ораних земель перебуває під загрозою 
водної та вітрової ерозії; вододефіцитність госпо-
дарювання; перевищення науково обґрунтова-
ного рівня розораності земель становлять майже 
60 % тощо [1]. Тобто, забезпечення стійкого роз-
витку українських підприємств аграрного секто-
ру економіки залежить від ефективності і техно-
логічності виробничого процесу, інклюзивності, 
раціонального використання всіх видів ресурсів 
на основі впровадження новацій, зниження еко-
логічного навантаження на довкілля.

Сільське господарство України функціонує 
в умовах багатоукладності, що передбачає мож-
ливість реалізації підприємницької ініціативи 
виробниками сільськогосподарської продукції 
різних організаційних форм, таких як сільсько-
господарські підприємства, фермерські госпо-
дарства, господарства населення. Підприємства 
аграрного сектору ведуть господарську діяльність 
на площі понад 39 % усіх сільськогосподарських 
угідь, фермерські господарства займають більше 
10 % всіх аграрних земель, а у власності і корис-
туванні населення понад 38 %. Решта сільсько-
господарських угідь дотепер належать до земель 
запасу.

Нині у державній власності знаходилося 
24,1 % сільськогосподарських угідь, а у приватній 
власності — 74,8 %, комунальній — 1,06 %, колек-
тивній — 0,04 %. щороку зростає площа земель, 
що обробляються фермерськими господарства-
ми. Так, якщо в 2000 р. вони обробляли 1,1 млн га 

Постановка проблеми. В умовах поглиблен-
ня євроінтеграційного процесу й структурно-
інституційної трансформації національної со-
ціально-економічної системи в Україні набуває 
актуальності питання інституційного забезпе-
чення стійкого розвитку сільськогосподарських 
підприємств. У цьому контексті особливе місце 
займає проблема формування потенціалу експор-
тоорієнтованого виробництва аграрної продукції. 
ефективність експортної діяльності аграрних під-
приємств залежить від їх властивостей виробля-
ти продукцію, яка буде конкурентоспроможною 
на зовнішньому ринку і відповідатиме, напри-
клад, встановленим правилам та регламентам, 
що регулюють європейський ринок сільськогос-
подарської продукції. Також вона ґрунтується на 
наявності потенційних можливостей і здатності 
забезпечити експортне виробництво сировин-
ними, виробничими, фінансовими, трудовими, 
техніко-технологічними, інформаційними та 
іншими ресурсами. Тому дослідження вказаних 
чинників та складників є актуальним, своєчасним 
та має важливе теоретичне й практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання інституційного забезпечення зовнішньо-
економічної діяльності українських підприємств 
агропромислового комплексу досліджувало бага-
то вчених. Підходи та категорії інституційної те-
орії для дослідження різних сфер аграрного сек-
тору економіки використовували І. Корчинський, 
Ю. Лопатинський, М. Пугачов та інші. Питанням 
дослідження євро інтеграційних процесів загалом 
і конкурентоспроможності вітчизняного аграр-
ного сектору економіки, а також конкурентноз-
датності сільськогосподарської продукції на єв-
ропейському ринку присвячені роботи І. Беззуб, 
Н. Варшавської, О. Гончаренко та багато інших.

експорт продовольчих товарів на європей-
ський ринок та перспективи його розширення 
стали предметом дослідження Т. Осташко та ін-
ших, питання інтеграції сільськогосподарських 
товаровиробників до ланцюгів створення доданої 
вартості розкриті в наукових працях О. Бородіної 
та інших науковців. Проте питання інституційно-
го забезпечення активізації експортної діяльності 
підприємств аграрного сектору в умовах погли-
блення євроінтеграційного процесу та визначен-
ня напрямів посилення їх експортного потенціалу 
потребують подальших розробок.

Мета статті. Виявити основні інституційні 
фактори внутрішнього і зовнішнього середовищ, 
які впливають на посилення потенціалу експор-
тоорієнтованої діяльності підприємств агропро-
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сільгоспугідь, то у 2019 році цей показник зріс до 
4,6 млн га. За цей же період, в 2,5 рази збільши-
лася площа господарств населення. Земельними 
паями володіють близько 7 млн. громадян Украї-
ни із загальною площею пайових угідь — 27,5 млн 
га. Площа переданих в оренду земельних паїв пе-
ревищує 60 %, а майже 17 % приєднані до індиві-
дуальних господарств без юридичної особи, п’ята 
частина використовується без належної реєстра-
ції або зовсім не перебувають у господарському 
обігу [7].

Світовий досвід засвідчує, що основу аграр-
ного сектору країн з розвинутою ринковою 
економікою становлять саме малі та середні 
сільськогосподарські товаровиробники — фер-
мерські господарства сімейного типу. Діяльність 
цих суб’єктів господарювання стимулюється, 
для них встановлена система преференцій та 
пряма державна підтримка. За даними Світової 
Організації продовольства та сільського госпо-
дарства (ФАО), у сімейних фермерських гос-
подарствах виробляється понад 83 % валового 
виробництва продукції тваринництва та понад 
51 % продукції рослинництва у світі. У країнах-
членах ЄС сімейні та переважно самозайняті 
форми господарювання в сільській місцевості 
домінують практично в усіх галузях сільського 
господарства. Вони обробляють біля 70 % всіх 
сільськогосподарських земель [16].

В Україні найпоширенішими суб’єктами 
малого підприємництва в аграрному секторі є 
фермерські господарства, особисті селянські 
господарства (прототип сімейного фермерсько-
го господарства) та фізичні особи-підприємці, 
які проводять свою діяльність у галузі сільського 
господарства. На початок 2020 р. в Україні заре-
єстровано понад 76 тис. сільськогосподарських 
господарств усіх категорій, з них понад 33,1 тис. — 
фермерські господарства та 4,8 млн особистих се-
лянських господарств.

У 2019 р. кількість підприємств, що мали 
сільськогосподарські угіддя, перевищила 40 тис. 
одиниць або 82 % від загальної кількості, які об-
робляють понад 20 млн га сільськогосподарських 
угідь [1; 2; 7]. Малі форми господарювання в Укра-
їні роблять суттєвий внесок у валове виробництво 
сільськогосподарської продукції та залишаються 
стабілізуючою ланкою господарювання, яка ком-
пенсує зниження обсягів виробництва товарної 
продукції сільського господарства.

У 2019 р. в країні майже 50 % продукції сіль-
ського господарства вироблено аграрними під-
приємствами, 9 % — фермерськими господар-
ствами, трохи більше 41 % — господарствами 
населення. У загальному обсязі валової продукції 
сільського господарства продукція рослинництва 
складає 73,7 % та 26,3 % — тваринництва (рис. 1). 
Найбільше продукції рослинництва у 2019 році 

Рис. 1. Виробництво продукції сільського господарства господарствами усіх 
категорій, млн грн (розраховано за даними Державної служби статистики 

України)

вироблено сільськогосподарськими підприєм-
ствами (62,8 %) та господарствами населення 
(37,2 %), а найбільші обсяги виробництва продук-
ції тваринництва були в господарствах населення 
(52,5 %) [4].

Упродовж 2019 р. у сільськогосподарських 
підприємствах відмічалося зростання обсягів ви-
робництва продукції рослинництва (на 4,1 %) і 
тваринництва (на 3,7 %). І навпаки, господар-

ства населення скоротили загальні обсяги ви-
робництва аграрної продукції на 5,8 %, зокрема, 
продукції рослинництва на 6,4 % і продукції тва-
ринництва на 3,1 %. У господарствах населення 
у 2019 р. виробництво продукції рослинництва 
перевищувало виробництво продукції тварин-
ництва майже удвічі. Аналіз тенденцій розвитку 
виробництва для цієї категорії сільських госпо-
дарств у 2014–2019 рр., свідчить про те, що вироб-
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ництво продукції рослинництва постійно зростає 
(майже удвічі), а виробництво продукції тварин-
ництва постійно знижується (щорічно майже на 
2 %) (рис. 2).

У господарствах населення зосереджено 
найбільш трудомістке виробництво сільгосппро-
дукції, а саме, ними вирощується: 85,9 % овочів, 
97,8 % картоплі, 81,5 % плодових та ягідних куль-

Рис. 2. Виробництво продукції сільського господарства господарствами 
населення, млн грн (розраховано за даними Державної служби статистики 

України)

тур, 21,3 % зернових та зернобобових культур, які 
використовуються для годівлі власної худоби та 
птиці; утримується: 77 % поголів’я корів, 97,3 % 
кроликів, 93,4 % коней, 85,8 % овець та кіз, 46,5 % 
свиней, 45,5 % птиці, 98,1 % бджолосімей; за-
безпечується виробництво 73,9 % молока, 46,6 % 
яєць, 98,5 % меду та 87,2 % вовни [4; 7].

Фермерські господарства мають різні напря-
ми спеціалізації, проте більшість із них займається 
виробництвом рослинницької продукції, у 2019 р. 
обсяги виробництва якої перевищували обсяги 
виробництва продукції тваринництва майже в 16 
разів (рис. 3). Вирощування зернових і техніч-

них культур є основною спеціалізацією більшос-
ті фермерських господарств, ними вирощується: 
13,4 % зернових та зернобобових культур, 19,4 % 
соняшнику, 6,9 % буряку цукрового. Крім того, 
вирощується 4,8 % плодових та ягідних культур, 
3,2 % овочевих культур; утримується: 1,9 % корів, 
4,1 % свиней, 3,4 % овець та кіз; забезпечується 
виробництво 1,8 % молока, 0,6 % яєць від загаль-
ного обсягу виробництва відповідної продукції [1; 
4; 7]. Попри те, що продукція тваринництва у ді-
яльності фермерських господарств посідає незна-
чне місце, розвиток цього напряму діяльності є 
потенційно перспективним.

Рис. 3. Виробництво продукції фермерськими господарствами, млн грн 
(розраховано за даними Державної служби статистики України)
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Сучасні сільськогосподарські підприєм-
ства — це переважно великі аграрні формуван-
ня, які займаються виробництвом менш трудо-
містких, високорентабельних і швидкоокупних 
сільгоспкультур, що дозволяє нарощувати обсяги 
виробництва високими темпами (темп росту як 
загального обсягу виробництва, так і продукції 
рослинництва за 2000–2019 рр. — майже 300 %). 
Ними вирощується: 66,7 % соняшнику, 65,3 % 
зернових та зернобобових культур, 88,3 % буряку 
цукрового (рентабельність цих культур у сільсько-
господарських підприємствах у 2016 р. становила 
61,9 %, 37,8 % і 24,6 % відповідно). частка продук-
ції тваринництва в загальному розподілі станови-
ла: птиця — 53,4 %, свині — 49,4 %, яйця — 53,4 % 
[1; 4].

Упродовж останніх років в аграрних підпри-
ємствах покращується матеріально-технічна база, 
зокрема, вартість основних засобів діяльності в 
сільському господарстві на початок 2019 р. збіль-
шилась порівняно з 2013 р. удвічі. Також збільши-
лась частка сільських домогосподарств, які мають 
техніку, з 17,4 % у 2014 р. до 19 % у 2019 р. Але 
необхідно констатувати, що зазначені тенденції 
є незначними та не створюють належних умов 
щодо вирішення проблеми технічного оснащення 
господарств, що значною мірою впливає на ціл-
ковите та своєчасне виконання комплексу робіт з 
вирощування та збирання сільськогосподарських 
культур. Низький рівень техніко-технологічного 
оснащення сільськогосподарських підприємств в 
Україні спричиняє недоодержання ними валових 
зборів з одиниці площі, які є у 2,1–3,2 рази мен-
шими від показника валових зборів зарубіжних 
країн [7].

економічний аналіз сучасного стану роз-
витку сільськогосподарського господарства та 
ресурсно-сировинного забезпечення експорто-
орієнтованої діяльності аграрних підприємств, 
можна відмітити, що галузь володіє значним по-
тенціалом для посилення своїх позицій на вну-
трішньому і зовнішньому ринках. Разом з тим, на 
можливість і успішність реалізації інтеграційних 
процесів в аграрній сфері мають суттєвий вплив 
різноманітні чинники внутрішнього і зовнішньо-
го інституційного і ринкового середовища, які ді-
ють на різних рівнях: мікро-, меза-, макро- і мега-
рівнях [15,17].

Для дослідження їх впливу на розвиток галузі 
доцільно об’єднати у три групи — ринкові (попит, 
пропозиція, конкуренція, кон’юнктура тощо); ін-
ституційні або державного регулювання і стиму-
лювання (соціально-економічна і суспільно-по-
літична стабільність; нормативно-правова база; 
зовнішньоекономічна, кредитна і податкова по-
літика; експортно-імпортна і регуляторна політи-
ка; свобода господарської діяльності, управління 
і власність тощо); інтеграційні (норми, правила, 

регламенти, стандарти тощо виробництва; умови 
експорту; спільна аграрна політика; система під-
тримки, регулювання і стимулювання тощо).

чинники внутрішнього і зовнішнього се-
редовищ мають визначений і неоднозначний 
вплив на формування інтеграційного потенціалу 
суб’єктів процесу. їх дія здатна активізувати єв-
роінтеграційний процес експортної діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств, чи навпа-
ки — загальмувати або унеможливити таку ді-
яльність. Крім того, вітчизняне аграрне підпри-
ємство, яке з тих чи інших обставин, не братиме 
участі в цьому процесі, в майбутньому може по-
слабити свою вже зайняту позицію чи нішу і на 
внутрішньому ринку.

Формування євроінтеграційного потенціалу 
експортної діяльності вітчизняних аграрних під-
приємств в умовах дії Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС переходить на наднаціональний 
рівень, який вимагає узгоджених дій щодо інсти-
туційного забезпечення процесу. Адаптація вну-
трішньої інституційної системи до встановлених 
європейських норм і правил та створення ефек-
тивних інститутів ринкової економіки позитивно 
вплине на формування експортного потенціалу 
підприємств аграрного сектору економіки, під-
вищить їх конкурентоспроможність на європей-
ському ринку сільськогосподарської продукції. 
Для національного аграрного сектору важливим 
залишається структурно-секторальна трансфор-
мація експортної моделі сировинного спрямуван-
ня в бік підвищення частки готової до споживан-
ня продукції.

Слід зазначити, що в 2019 р. близько 70 % 
вітчизняного аграрного експорту припадало на 
сировину, а у наданих ЄС квотах по 36 товарних 
позиціях суттєво обмежена частка продукції тра-
диційного українського експорту (м’яка пше-
ниця, кукурудза, продукція птахівництва, мед) 
[8]. Спрощений доступ на європейський ринок, 
отриманий після підписання Угоди про асоціа-
цію українськими товаровиробниками, зумовив 
погіршення структури експорту аграрного секто-
ру. Зокрема, на ринок ЄС сільськогосподарської 
продукції аграрні підприємства поставляють в 
основному два-три види продукції рослинництва 
(зерно, ріпак, соняшник).

Загалом же, вітчизняні аграрні підприємства 
(переважно малі і середні, а також фермерські 
господарства) в процесі здійснення своєї еко-
номічної діяльності вступили в конкуренцію не 
тільки на європейському ринку, але і на внутріш-
ньому ринку [5, с. 58]. Нестабільність, зумовлена 
трансформацією національної соціально-еконо-
мічної системи, зі своєї позиції посилила кризові 
явища в галузі, а невизначеність, спричинена по-
глибленням євроінтеграції, з іншого боку, певною 
мірою, нівелювали потенціал сталого розвитку 
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аграрних підприємств та конкурентні переваги на 
внутрішньому і зовнішньому ринках.

Поряд із цим, українські аграрні підприєм-
ства-експортери, в умовах поглиблення євроін-
теграційного процесу, в зовнішньому середовищі 
стикаються з посиленням міжнародної конкурен-
ції. Також зростає державна підтримка власного 
експорту в економічно розвинутих країнах світу 
і створюються адміністративні (неринкові) пе-
репони та ускладнюється вихід на світові ринки 
через широке застосування протекціоністських 
заходів з боку інших країн тощо. Тому для поси-
лення потенціалу експортної діяльності підпри-
ємств аграрного сектору необхідно вирішити на 
національному рівні низку завдань інституцій-
ного, організаційно-економічного і ринкового 
характеру. Адже в умовах поглиблення євроінте-
граційних процесів, ефективний розвиток екс-
портоорієнтованої діяльності аграрних підпри-
ємств ґрунтується на необхідності приведення до 
вимог і правил європейського ринку всіх процесів 
внутрішньої організації й управління виробни-
цтва та збуту продукції.

Необхідно враховувати і те, що вітчизняні 
підприємства функціонують в умовах переходу 
до ринкових відносин, не завершені структурно-
секторальні і структурно-функціональні реформи 
аграрного сектору національної економіки. Звід-
си, у переважної більшості українських (особливо 
малих і середніх) підприємств відмічається склад-
ний фінансово-економічний стан. Тобто, підпри-
ємства аграрного сектору не володіють достатні-
ми фінансовими та організаційно-виробничими 
ресурсами, необхідними для виходу на зовнішній 
ринок, відсутня власна логістична інфраструкту-
ра тощо [16].

Також більшість аграрних підприємств ще не 
визначили пріоритетні напрями розвитку експор-
тоорієнтованого виробництва, а разом із низьким 
рівнем функціонування інституційно-інтеграцій-
ної системи в країні та відсутності державної під-
тримки і стимулювання їх роботи на зовнішньому 
ринку, унеможливлює для них взагалі таку діяль-
ність. Причиною тому, наприклад, є необхідність 
привести вітчизняне виробництво аграрної про-
дукції до міжнародних стандартів (isO 22000, icf, 
Brc) та стимулювати українські сільськогоспо-
дарські підприємства отримати міжнародні сер-
тифікати якості на виготовлений товар [11; 17]. 
Значна частка сільськогосподарської продукції, 
виробленої в країні, не відповідає встановленим 
санітарним вимогам через недостатність мате-
ріально-технічної бази для моніторингу якості в 
Україні.

Дотепер не приведені у відповідність до єв-
ропейських методи оцінювання технічних вимог 
щодо виробництва сільськогосподарської про-
дукції і, відповідно мають місце різні результа-

ти такої оцінки на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Потребує суттєвого доопрацювання на-
ціональна нормативно-правова база, яка регулює 
комплекс питань організації і стимулювання зов-
нішньоекономічної діяльності суб’єктів господа-
рювання та їх експортної діяльності, внутрішнє 
економічне, інституційне і ринкове середовище 
тощо, а також розробка ефективного державного 
механізму стимулювання розвитку та фінансової 
підтримки аграрного сектору економіки України. 
Окремо слід розглядати питання інституційної 
підтримки і стимулювання інвестиційно-іннова-
ційної діяльності підприємств агровиробництва.

Особливої уваги потребує розвиток інсти-
туційної інфраструктури зовнішньоекономічної 
діяльності та ресурсного забезпечення розвитку 
і підтримки логістичних операцій на міжнарод-
ному рівні тощо. У процесі організації експорто-
орієнтованої діяльності вітчизняні сільськогос-
подарські підприємства на практиці стикаються 
з проблемою ефективного функціонування ін-
ституційної інфраструктури, яка в сучасних умо-
вах суттєво обмежує український експорт аграр-
ної продукції [13, с. 154]. Крім того, національні 
інститути і інституції неефективно захищають 
інтереси вітчизняних товаровиробників і екс-
портерів не тільки на зовнішньому, але і на вну-
трішньому ринку.

Подальший розвиток євроінтеграційного 
потенціалу експортних підприємств аграрного 
сектору економіки та підвищення конкуренто-
спроможності української сільськогосподарської 
продукції на європейському ринку залежить від 
вирішення існуючих проблем. Головними про-
блемами, які проявилися в умовах поглиблення 
євроінтеграційного процесу, є:

 — проблеми стандартизації сільськогос-
подарської продукції, які виникли в зв’язку із 
взятими на себе Україною євроінтеграційних 
зобов’язань. ця проблема загострилася у зв’язку 
зі зміною структури виробництва, наприклад, 
продукції тваринництва або збільшення вироб-
ництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції в господарствах населення тощо. Не 
вирішене питання запровадження українськими 
домогосподарствами євростандартів унеможлив-
лює реалізацію виробленої ними сільськогоспо-
дарської продукції на зовнішньому ринку з одно-
го боку, а з іншого, може призвести до їх виходу 
із внутрішнього ринку та переорієнтації вироб-
ництва продукції виключно для власного спо-
живання. Проблема забезпечення відповідності 
власної продукції європейським стандартам за-
лишається актуальною і для переважної більшос-
ті фермерських господарств. Зважаючи на те, що 
процеси гармонізації та адаптації законодавства 
у сфері технічного регулювання та санітарних і 
фітосанітарних заходів потребують не тільки три-
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валого часу, але й значних матеріальних ресурсів, 
у найближчій перспективі вирішення його стає 
проблематичним для великої кількості суб’єктів 
українських сільськогосподарських товаровироб-
ників;

 — недосконалий розвиток інституційних 
механізмів підтримки і стимулювання експорто-
орієнтованої діяльності сільськогосподарських 
підприємств. В Україні потребує реформування 
система інституційного забезпечення пришвид-
шеного розвитку аграрного сектору економіки і 
стимулювання виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Недосконалою є система прямої 
державної підтримки, наприклад, субсидіювання 
і виділення дотацій сільськогосподарським това-
ровиробникам на постійній основі. Звідси, дер-
жавна підтримка українських сільгоспвиробників 
є нерівномірною і безсистемною, обтяжена чи-
сельними бар’єрами і процедурами тощо [14,88]. 
Натомість, європейські виробники аграрної про-
дукції отримують постійну підтримку і від уряду 
країни і від відповідних інститутів Європейського 
Союзу. Наприклад, функціонуюча система під-
тримки сільськогосподарських товаровиробників 
у Франції, яка посідає третє місце у світі за екс-
портом аграрної продукції, включає не тільки 
державні і європейські інститути та інституції, 
але і фінансово-кредитні інститути, інститути 
громадянського суспільства тощо. як результат, 
французькі фермери, крім урядової підтримки, 
отримують допомогу із Євросоюзу через Єдину 
сільськогосподарську політику (еСхП), яка ста-
новить близько 17 % від загального бюджету, що 
дозволяє щорічно виплачувати кожному госпо-
дарству (близько 1 млн одиниць фермерських і 
приватних сільськогосподарських підприємств) 
близько 12 тис. євро субсидій [11; 16];

 — несформована система інституційного за-
безпечення інтеграції суб’єктів вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств до європейських 
аграрно-продовольчих ланцюгів доданої вартості. 
В умовах посилення глобальної конкуренції та 
високого ступеня регулювання зовнішньої торгів-
лі важливим залишається стимулювання розвитку 
міжнародних економічних взаємодій і взаємовід-
носин, бізнес-контактів в аграрній сфері. У сві-
товій економіці відмічаються процеси, пов’язані 
із деконцентрацією виробництва кінцевого про-
дукту, тобто, власне, сам процес виробництва по-
дрібнюється на вузькі бізнес-функції і розосере-
джується за різними територіями світу у вигляді 
ланок глобальних вартісних ланцюжків. Звідси, 
виникає необхідність створення інституційного 
середовища для активізації процесу входження 
національних сільськогосподарських виробників 
у ефективні ланцюги доданої вартості [3, с. 78]. 
Інтегрування вітчизняних підприємств аграрно-
го сектору економіки в систему європейського 

ланцюга створення доданої вартості, насамперед, 
спростить їх вихід на зовнішній ринок. Реалізація 
такої стратегії, спрямованої на активізацію екс-
портоорієнтованої діяльності українських аграр-
них підприємств, дозволить вирішити й низку 
інших внутрішніх проблем, пов’язаних із поглиб-
ленням євроінтеграційного процесу. Вітчизняні 
аграрні підприємства здобули досвід підвищення 
рівня доданої вартості сільськогосподарської про-
дукції, наприклад, переорієнтувавшись із експор-
ту насіння соняшнику на експорт соняшникової 
олії, що дозволило їм зайняти в 2019 р. перше міс-
це у світі за обсягами експорту олії і шроту [11]. 
Перспективними напрямами підвищення рівня 
доданої вартості аграрно-продовольчої продукції 
є промислова переробка ріпаку і сої, використан-
ня зерна для вирощування м’яса і молока з по-
дальшою їх переробкою на підприємствах харчо-
вої промисловості та іншої сільськогосподарської 
сировини. Крім отримання прямого економіч-
ного ефекту від реалізації аграрно-продовольчої 
продукції із високим ступенем доданої вартості на 
зовнішньому ринку, український сільськогоспо-
дарський виробник отримає низку переваг, зокре-
ма, посилить свої конкурентні позиції чи стане 
привабливим для інвестування тощо;

 — низький рівень розвитку інститутів і ін-
ституцій ринку, здатних забезпечити вільний й 
рівний доступ до ринкової інфраструктури та 
інфраструктури збуту продукції для усіх суб’єктів 
господарської діяльності аграрного сектору еко-
номіки. Насамперед, це стосується інституцій-
ної формалізації збуту сільськогосподарської 
продукції, виробленої особистими селянськими 
господарствами (включаючи фізичних осіб-під-
приємців). Дотримання необхідних вимог безпеч-
ності і якості аграрної продукції, які б відповідали 
встановленим європейським нормам, стає проб-
лематичним через низький рівень технологічного 
оснащення або відсутності необхідних ресурсів 
для технічного переозброєння виробничого про-
цесу у визначеної категорії господарств. Слід за-
уважити, що нехтувати вирішенням цієї пробле-
ми на рівні держави неможливо. Адже, їх частка 
у внутрішньому виробництві становить від 35 до 
45 % щорічного загального виробництва укра-
їнської аграрної продукції. Особисті селянські 
господарства займають основні позиції (від 56 до 
98 %) у виробництві таких видів сільськогоспо-
дарської продукції, як картопля, овочі на відкри-
тому ґрунті та в теплицях, продовольчі баштанні 
культури, плодово-ягідних культур, молоко, м’ясо 
ВРх і овець та інші [1; 4];

 — незавершеність процесу структурно-ін-
ституційної і структурно-функціональної транс-
формації аграрного сектору економіки та його 
галузей, що зумовило створення суб’єктів госпо-
дарювання нових організаційно-правових. Відпо-
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відно, відбувся перерозподіл виробництва осно-
вних видів сільськогосподарської продукції між 
чотирма основними групами: домашні господар-
ства населення (майже 50 % виробництва загаль-
ного обсягу сільськогосподарської продукції); 
приватні підприємства; підприємства колектив-
ної власності; господарські товариства. У процесі 
переходу до ринкових відносин у галузі відбулися 
структурно-функціональні зрушення, наслідки 
яких відчуваються дотепер. Наприклад, неподола-
ні негативні тенденції щодо скорочення поголів’я 
худоби в тваринницькій галузі. Впродовж остан-
ніх п’яти років поголів’я великої рогатої худоби 
зменшилось на 19 %, свиней — 21 % тощо. Від-
повідно, відмічається скорочення обсягів вироб-
ництва м’яса та м’ясних харчових продуктів. У 
2019 р., порівняно з попередніми роками, змен-
шилось виробництво м’яса по всіх категоріях, 
за винятком м’яса птиці. як наслідок, показник 
споживання м’яса на душу населення суттєво від-
різняється від розвинених країн світу: в Україні 
споживання яловичини в середньому становить 
7,3 кг і 19 кг на одну особу, то в Німеччині 14 і 56 
кг відповідно [9]. Подібні тенденції відмічаються 
у виробництві молочних продуктів, окремих видів 
сирів, масла вершкового тощо;

 — несформовані ефективні інституційні умо-
ви, які здатні активізувати євроінтеграційний про-
цес в аграрному секторі національної економіки. 
Зокрема, без приведення національного законо-
давчого поля у відповідність до вимог і регламентів 
ЄС, а також без формування ефективних інститу-
ційних механізмів його імплементації, неможливі 
практичні зміни в сільському господарстві. На-
приклад, у переважній більшості економічно роз-
винених країн світу основою їх аграрного сектору 
являються фермерські господарства. Доцільно роз-
робити на державному рівні стимулюючі заходи ін-
ституційного характеру, спрямовані на пришвидше-
ний розвиток сімейних фермерських господарств 
як основної і невід’ємної структурної складової ві-
тчизняного аграрного сектору економіки.

Потребує запровадження на національному 
рівні ефективних правових, економічних та со-
ціальних механізмів підтримки їх діяльності як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках сіль-
ськогосподарської продукції [16; 17]. При цьому, 
важливим залишається вирішення питання ство-
рення сприятливого інституційного і ринкового 
середовищ забезпечення і розвитку вітчизняних 
фермерських господарств. Результати досліджень 
засвідчують, що ефективність функціонування 
фермерських господарств у трансформаційних 
соціально-економічних системах зумовлена чи-
сельними факторами зовнішнього і внутрішнього 
середовищ [12, с. 222].

Головними зовнішніми передумовами роз-
витку фермерських господарств є інституцій-

ні зміни і умови, ринкові механізми і ринкова 
інфраструктура, система державної підтримки і 
ресурсного забезпечення процесу тощо. Тобто, 
початковий етап інституалізації фермерства ха-
рактеризується значним інституційним впливом 
держави, що, до речі, не суперечить основним 
принципам проведення аграрної євроінтеграції.

Євроінтеграційний процес вимагає переходу 
до сталого розвитку аграрного сектору економіки 
та модернізації сільськогосподарського виробни-
цтва, згідно з установленими вимогами і прави-
лами, за якими сформований спільний європей-
ський ринок сільськогосподарської продукції. 
це означає, що всі українські виробники сіль-
ськогосподарської продукції повинні мати єдине 
законодавче поле для організації своєї роботи і 
здійснювати господарську, зокрема і зовнішньо-
економічну, діяльність в єдиному національному 
інституційному і ринковому середовищі, адапто-
ваному до європейського економічного простору.

Висновки. Аграрний сектор економіки Укра-
їни знаходиться в умовах структурно-інституцій-
ної трансформації і поглиблення євроінтегра-
ційного процесу. Відповідно, розвиток аграрного 
сектору й сільськогосподарських підприємств в 
нових умовах господарювання підданий суттєво-
му впливу не тільки національних, але і наднаці-
ональних інститутів. Для забезпечення ефектив-
ної ексортоорієнтованої діяльності підприємств 
аграрного сектору на європейському напрямі не-
обхідно реалізувати низку заходів інституційного 
і ринкового характеру, спрямованих на адаптацію 
внутрішнього середовища до вимог і регламентів 
ЄС, встановлених для виробників-експортерів 
сільськогосподарської продукції. У перспективі 
основою інституалізації їх експортоорієнтованої 
діяльності є створення сприятливого внутрішньо-
го економічного простору, на початковому етапі 
формування якого посилюється інституційний 
вплив держави.
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УДК 005.332.4:005.33 Ю. О. Головчук

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Й РИЗИКУ

Анотація. У статті розглянуто існуючі підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність під-
приємства», розкрито основні фактори, які складають конкурентоспроможність підприємства в умовах 
невизначеності та ризику. Визначено основні напрями забезпечення та механізм конкурентоспроможнос-
ті підприємства. Досліджено відмінності між поняттями «конкурентоспроможність підприємства» та 
«конкурентоспроможність продукції». Сформульовано умови забезпечення необхідного рівня конкуренто-
спроможності підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність продукції, конкурентоспромож-
ність підприємства, конкурентні переваги, фактори конкурентоспроможності підприємства.

Summary. The article examines the existing approaches to defining the concept of «enterprise competitiveness», 
reveals the main factors that make up the enterprise competitiveness in the conditions of uncertainty and risk. The basic 
directions of providing and the mechanism of competitiveness of the enterprise are determined. The differences between 
the concepts of «enterprise competitiveness» and «product competitiveness» are investigated. The conditions for ensur-
ing the necessary level of competitiveness of the enterprise are formulated.

Key words: competitiveness, competitiveness of products, competitiveness of the enterprise, competitive advan-
tages, factors of enterprise competitiveness.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-63-69

Постановка проблеми. В умовах ринку успіш-
ність діяльності будь-якого підприємства значно 
залежить від того, наскільки конкурентоспромож-
на його продукція, товар або послуга, і які заходи 
підприємство вживає для її підтримки в мінливих 
ринкових умовах. Таким чином, забезпечення не-
обхідного рівня конкурентоспроможності є голо-
вним стратегічним завданням будь-якого підпри-
ємства, особливо, на швидкозмінному ринку.

Для того, щоб успішно діяти на ринку в умо-
вах високої конкуренції та підтримувати необ-
хідний рівень конкурентоспроможності, підпри-
ємства та організації освоюють нові види послуг, 
вводять нові форми ведення бізнесу, стимулюють 
своїх співробітників і борються за залучення кож-
ного споживача. При плануванні своєї діяльності 

підприємство враховує не тільки потреби спожи-
вачів, але також і стратегії конкурентів. Виходячи 
з інформації, що надходить під час вивчення умов 
конкуренції, багато в чому формується стратегія 
підприємства з освоєння ринку, а також загальна 
стратегія діяльності підприємства. Таким чином, 
досягається позитивний результат у конкурентній 
боротьбі, як закономірний підсумок постійних і 
грамотних зусиль управлінської діяльності. На-
скільки цей результат буде позитивним — багато в 
чому залежить від конкурентоспроможності під-
приємства. Дані аспекти пояснюють великий ін-
терес й актуальність теми даної статті.

На сучасному етапі економічного розвитку 
проблема конкурентоспроможності займає цен-
тральне місце в економічній політиці держави. 
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Створення конкурентних переваг перед конку-
рентом стає стратегічним напрямом діяльності 
держави та її органів у галузі забезпечення конку-
рентоспроможності національної економіки.

Сьогодні конкуренція зобов’язує учасників 
ринку створювати та розвивати конкурентні пе-
реваги, під якими розуміється цінність, що забез-
печує перевагу підприємства над конкурентами. 
Кожен учасник конкурентної боротьби володіє 
певним набором факторів, що показують на-
явність у нього властивостей, що цікавлять спо-
живачів. Подібні цінні властивості та їх попит 
змінюється у часі залежно від конкретних особли-
востей споживача.

Потреба у вирішенні проблеми забезпечен-
ня відповідного рівня конкурентоспроможності 
підприємств зумовлені нестійкими темпами роз-
витку виробництва та численними науковими 
дослідженнями з проблем товарно-ринкової кон-
куренції, які дозволяють розглядати процес сис-
тематичного погіршення основних показників 
рентабельності виробництва та реалізації товар-
ної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У віт-
чизняній науковій літературі питання, пов’язані 
з визначенням та аналізом факторів, що впли-
вають на формування конкурентоспроможності 
підприємства, розглянуто в багатьох працях уче-
них. Вагомий внесок зробили: В. П. Битов [1], 
Л. В. Дибчук [2], М. М. Ігнатенко [4], С. І. Мінен-
ко [5], Г. O. Пчелянська [6], О. Г. Семененко [7], 
В. М. Йохна., Г. О. Соколюк та П. Г. Іжевський 
[8], Т. В. Устік [9], О. А. Шаповал [10], В. В. Стад-
ник [11, 12] та ін.

Мета статті. Узагальнити існуючі погляди 
щодо сутності конкурентоспроможності під-
приємства та дослідити й узагальнити фактори 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства в умовах невизначеності та ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
тримка і підвищення конкурентоспроможності 
господарюючих суб’єктів для сучасної України 
є центральною проблемою, вирішення якої віді-
грає ключову роль у забезпеченні оборонного, 
економічного і технологічного розвитку краї-
ни. Особливої значущості проблема підвищення 
конкурентоспроможності підприємств набуває 
у зв’язку з процесами глобалізації й зростанням 
відкритості української економіки в умовах неви-
значеності та ризику.

Конкурентоспроможність інтегрально ха-
рактеризує становище країни на світовому ринку. 
Разом з тим, поле конкуренції для українських 
підприємств значно розширилося: вітчизняним 
товаровиробникам доводиться конкурувати із за-
кордонними підприємствами, як на внутрішньо-
му, так і на зовнішньому ринку.

Раніше нами було вже відзначено, що сучасні 
українські підприємства виробляють дедалі менше 
і менше продукції, оскільки вона не є конкурен-
тоспроможною ні на внутрішньому, ні на зовніш-
ньому ринку, не може бути реалізована і все більше 
імпортується. На сьогодні в розвитку підприємств 
можна спостерігати такі основні тенденції:

 — стабільність економічного зростання;
 — концентрування виробничих потужностей 

великих виробників разом з обслуговуванням ве-
ликої кількості малих підприємств;

 — зростаюча залежність від ринків сировини, 
палива та енергоресурсів;

 — збільшення фізичного та морального зносу 
виробничих потужностей;

 — вплив імпорту на посилення конкуренції 
за розширення бізнесу в контексті глобальних 
економічних відносин;

 — підвищення цінності інноваційної та ін-
вестиційної діяльності;

 — посилення вимог до якості виробництва;
 — індивідуалізація споживчого попиту [3, 

с. 68].
як показує практика, багато вітчизняних 

підприємств не готові до активного ведення кон-
курентної боротьби, виявлення і завоювання 
конкурентних позицій в умовах невизначеності 
та ризику. Основними причинами ситуації, що 
створилася, є недостатня опрацьованість теоре-
тичних і методологічних основ побудови систем 
забезпечення конкурентоспроможності, відсут-
ність у підприємств ефективних управлінських і 
організаційних механізмів реагування на зміни 
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Конкурентоспроможність організації — це 
його перевага стосовно інших організацій даної 
сфери всередині держави і за її межами [1, 99; 2, 
с. 23–24].

Конкурентоспроможність організації — це 
умовна величина, що характеризує дійсну і ймо-
вірну здатність організації в існуючих ситуаціях 
конструювати, виготовляти та реалізовувати про-
дукцію (товари, послуги), які за істотними влас-
тивостями найбільш цікаві для споживача, ніж 
товари їх конкурентів [4, с. 40; 5, с. 212].

Конкурентоспроможність не являє собою 
внутрішню властивість підприємства, подібне по-
яснюється тим, що конкурентоспроможність під-
приємства має можливість бути оцінена тільки 
лише в межах категорії підприємств, що мають 
відношення до однієї і тієї ж області, або підпри-
ємств, що випускають подібного роду продукцію. 
Тільки при зіставленні між собою підприємств як 
у співвідношенні конкретної держави, так і у спів-
відношенні великого економічного ринку, під силу 
розкрити конкурентоспроможність підприємства.

Об’єкт конкуренції — це фактори зовніш-
нього середовища, за які ведеться боротьба між 
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учасниками ринку. Під суб’єктами конкуренції 
зазвичай розуміють учасників ринку, між якими 
ведеться конкурентна боротьба за задоволення 
особистісних інтересів.

Суб’єктом конкуренції може бути як вироб-
ник продукції (підприємство, галузь, регіон), так і 
споживач даної продукції. Предмет конкуренції є 
носієм певних якостей і властивостей, що станов-
лять інтерес для різних ринкових суб’єктів.

Для того щоб організація була конкуренто-
спроможною щодо інших підприємств на ринку, 
більш важливі абсолютно нові підходи здійснення 
процесу виробництва й управління, ніж зокрема 
ті, на які керівники орієнтувалися в минулому.

Багатоваріантність визначення поняття «кон-
курентоспроможність» пов’язана з тим, що існує 
кілька рівнів даної характеристики економічного 
суб’єкта. Так, виділяють конкурентоспромож-
ність продукції, підприємств і організацій, галузей 
і сфер діяльності, а також конкурентоспромож-
ність країн. Кожен наступний рівень спирається 
на попередній.

Так, конкурентоспроможність країни зале-
жить від галузевої конкурентоспроможності, яка, 
своєю чергою, зумовлена конкурентоспромож-
ністю підприємств галузі в умовах невизначеності 
та ризику. Для окремих же підприємств має велике 
значення конкурентоспроможність кожного виду 
продукції, що випускається, і послуг. Таким чи-
ном, між усіма рівнями конкурентоспроможності 
існує тісний взаємозв’язок. Даний взаємозв’язок 
приводить до важливого висновку: конкуренто-
спроможність продукції є базовим поняттям, тоб-
то на ньому будуються всі інші рівні конкурен-
тоспроможності. Під конкурентоспроможністю 
продукції розуміється ступінь її привабливості для 
споживача. При цьому під привабливістю мається 
на увазі можливість задоволення цілої сукупності 
вимог споживачів.

Деякі дослідники вважають, що поняття 
«конкурентоспроможність продукції» і «конку-
рентоспроможність підприємства» ідентичні. На-
приклад, конкурентоспроможність підприємства 
розуміється як реальна і потенційна здатність у 
реальних умовах проєктувати, виготовляти і збу-
вати товари, які за ціновими і неціновими харак-
теристиками більш привабливі для споживачів, 
ніж товари конкурентів [5, с. 214; 6, с. 85; 7, с. 82].

Підприємство може не бути конкуренто-
спроможним, але при цьому виробляти продук-
цію, яка характеризується високим рівнем кон-
курентоспроможності. Таким чином, не можна 
прирівнювати поняття конкурентоспроможності 
продукції та конкурентоспроможності підпри-
ємства. Визначимо основні відмінності між цими 
поняттями:

 — ступінь охоплення. Конкурентоспромож-
ність продукції розглядається по кожному її кон-

кретному виду. Конкурентоспроможність підпри-
ємства як об’єкта розгляду має всю номенклатуру 
та асортимент підприємства. Крім самої продукції 
конкурентоспроможність підприємства включає 
розгляд усіх напрямів виробничо-економічної ді-
яльності підприємства;

 — суб’єкт оцінки. Суб’єктом оцінки конку-
рентоспроможності товару є споживач, оскільки 
конкурентоспроможність товару є ступенем задо-
воленості саме споживача. Оцінку ж конкуренто-
спроможності підприємства здійснює не тільки 
споживач, а й виробник тому, що підприємство 
безпосередньо приймає рішення про доцільність 
випуску тієї чи іншої продукції. При цьому за-
гальним аспектом між конкурентоспроможністю 
продукції та конкурентоспроможністю підприєм-
ства є те, що визнання і тієї, і іншої відбувається 
на ринку;

 — періоди життєвого циклу. Відмінність по-
лягає в тому, що продукція і саме підприємство 
мають різні періоди життєвого циклу. При цьому 
фактор часу має велике значення при довготри-
валому плануванні діяльності підприємства, бо 
життєвий цикл підприємства значно триваліший, 
ніж життєвий цикл продукції. Так, за весь час 
функціонування підприємства воно може помі-
няти кілька видів виробів [7, c. 83; 8, с. 82].

Спираючись на економічний зміст поняття 
конкуренції, багато авторів дають визначення по-
няттю «конкурентоспроможність», акцентуючи 
свою увагу на різних її аспектах. Слід зазначи-
ти, що єдиного загальновизнаного в науковому 
співтоваристві та управлінській практиці визна-
чення конкурентоспроможності, як і конкурен-
ції, здатного всебічно відобразити її сутність, як 
економічної категорії, наразі не існує. Більшість 
дослідників, що пропонують власні трактування 
даної економічної категорії, лише якоюсь мірою 
доповнюють вже існуючі.

Розглянемо різні визначення і підходи до 
поняття «конкурентоспроможність підприєм-
ства». Конкурентоспроможність — це властивість 
об’єкта, що характеризується ступенем реального 
або потенційного задоволення ним конкретної 
потреби порівняно з аналогічними об’єктами, 
представленими на даному ринку. Конкурен-
тоспроможність визначає можливість витри-
мувати конкуренцію порівняно з аналогічними 
об’єктами на даному ринку. це визначення роз-
глядає загальне поняття конкурентоспромож-
ності з позицій ринку і зовнішнього середовища  
[7, с. 81; 9, с. 392].

Конкурентоспроможність підприємства — це 
характеристика суб’єкта господарювання за пев-
ний період часу в умовах конкретного ринку, що 
показує перевагу перед конкурентами по ряду ви-
значальних показників, а саме: фінансово-еко-
номічних, маркетингових, виробничо-техноло-
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гічних, кадрових і екологічних, а також здатність 
суб’єкта до безкризового функціонування і своє-
часної адаптації до мінливих умов зовнішнього се-
редовища [9, с. 394; 10, с. 154]. У даному визначенні 
конкурентоспроможність розглядається як власти-
вість конкурувати на ринку, при цьому перелічені 
умови і показники конкурентоспроможності.

Таким чином, конкурентоспроможність 
підприємства представлена як відносна катего-
рія. На наш погляд, даний підхід до визначення 
конкурентоспроможності підприємства досить 
простий: з таким уявленням про конкуренто-
спроможність підприємства її легко оцінити і 
зрозуміти логічно, а також описати математично. 
Водночас даний підхід не розглядає деякі важливі 
сторони поняття конкурентоспроможності під-
приємства. Виділимо основні, на наш погляд, не-
доліки цього підходу:

 — під час оцінювання рівня конкуренто-
спроможності підприємства необхідно вибрати 
підприємство-конкурента, яке б слугувало від-
правною точкою відліку. Так, подібне базове під-
приємство дозволяє проранжувати оцінювані 
підприємства за конкурентними ознаками. Але 
при цьому значно скорочуються можливості для 
загальної об’єктивної оцінки цих підприємств і 
галузі взагалі;

 — незважаючи на акцентування уваги на по-
рівнянні показників конкурентів, не приділяється 
увага деяким питанням менеджменту, які не про-
сто оцінити в кількісних показниках, наприклад, 
пристосування підприємства до змін зовнішнього 
середовища;

 — при зіставленні показників діяльності під-
приємства і його конкурентів використовуються 
показники різного характеру, без урахування їх 
особливостей і взаємозв’язків. Так, серед безлічі 
показників діяльності підприємства існують ло-
кальні та інтегральні параметри, між ними існує 
складний взаємовплив. Таким чином, даний під-
хід до визначення конкурентоспроможності під-
приємства не дозволяє забезпечити системність 
оцінки.

Даний підхід розглядає конкурентоспромож-
ність підприємства як сталу величину. Але відзна-
чимо, що всі показники підприємства постійно 
змінюються. це стосується і конкурентоспро-
можності. Тому в певний момент часу підприєм-
ство може оцінюватися як конкурентоспромож-
не, а в інший період часу — наприклад, після змін 
у кон’юнктурі ринку або зовнішньому середови-
щі, воно може стати неконкурентоспроможним. 
Тобто конкурентоспроможність підприємства 
є комплексним показником, який залежить від 
безлічі факторів і умов, які зумовлюють її зміну з 
плином часу.

Враховуючи розглянуті підходи до визна-
чення конкурентоспроможності підприємства в 

умовах невизначеності, їх переваги та недоліки, 
виділимо основні позиції, які має містити це по-
няття: 

 — конкурентоспроможність підприємства 
не можна прирівнювати до конкурентоспромож-
ності продукції, попри те, що конкурентоспро-
можність продукції є основою для всіх інших 
рівнів конкурентоспроможності, все ж для кон-
курентоспроможності підприємства воно є лише 
складовою;

 — при розгляді конкурентоспроможнос-
ті підприємства як відносної категорії потрібно 
чітко встановлювати базу порівняння. це дасть 
більш об’єктивні результати її оцінки;

 — конкурентоспроможність підприємства є 
непостійною, мінливою з плином часу величиною;

 — конкурентоспроможність підприємства-
поняття, яке повинно виражати здатність підпри-
ємства пристосовуватися до мінливих умов зо-
внішнього і внутрішнього середовища;

 — конкурентоспроможність підприємства як 
показник повинна показувати можливість без-
кризової діяльності підприємства;

 — конкурентоспроможність підприємства 
має бути комплексним, складним показником 
[10, с. 155; 11, с. 40].

Значну роль у забезпеченні конкурентоспро-
можності відводять системі управління персона-
лом. ефективне використання трудових ресурсів 
підприємства досягається шляхом реалізації раці-
ональної кадрової політики і стратегії.

Оцінюючи свої можливостей в боротьбі з 
конкурентами й в процесі розробки заходів під-
вищення конкурентоспроможності, підприєм-
ства зазвичай приділяють багато уваги оцінюван-
ню своїх сильних і слабких сторін, тому що вони 
й забезпечують успіх підприємства на ринку. У 
процесі проведення маркетингових досліджень 
для оцінювання рівня конкурентоспроможності 
використовуються як кількісні, так і якісні по-
казники. Дані показники характеризують ступінь 
стабільності та стійкості діяльності підприємства, 
його можливості з випуску продукції в необхідно-
му обсязі, а також рівень попиту, який забезпечує 
підприємству отримання певних результатів.

Набір показників конкурентоспроможності 
повинен мати в собі результативність виробничої і 
збутової діяльності, а також ефективність інвести-
ційних вкладень і оцінку резерву скорочення витрат 
виробництва. Крім цього, велике значення має ана-
ліз витрат обігу для визначення нерезультативних 
витрат у всій розподільній системі підприємства і 
при передачі продукції від продавця споживачеві.

якісна оцінка показників конкурентоспро-
можності в умовах невизначеності та ризику пе-
редбачає застосування таких параметрів:

 — потреба в інвестиційних вкладеннях по-
точного та стратегічного характеру загалом по 
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підприємству та по окремих видах продукції та 
послуг;

 — різноманітність асортименту продукції та 
послуг підприємства;

 — характеристики ринкових сегментів для 
кожного виду продукції та послуг підприємства;

 — рівень потреби в засобах для забезпечення 
попиту та стимулювання збуту продукції;

 — набір заходів і механізмів для забезпечен-
ня переваг підприємства перед конкурентами на 
ринку;

 — характеристика інноваційної політики, а 
саме — швидкості оновлення продукції підпри-
ємства та наявність власних розробок у цьому на-
прямку [1, с. 101–102; 2, с. 23–24].

Розглянемо головні умови забезпечення 
необхідного рівня конкурентоспроможності під-
приємства в умовах невизначеності та ризику. До 
них належать:

 — використання наукових методів управлін-
ня всіма напрямами діяльності підприємства;

 — забезпечення стабільності та пропорцій-
ності розвитку техніки, технології, економічної 
складової та менеджменту;

 — використання сучасних методик дослі-
дження та оцінки;

 — забезпечення взаємозв’язків усіх функцій 
управління на підприємстві в будь-яких умовах;

 — впровадження комплексу заходів та за-
безпечення конкурентоспроможності окремих 
об’єктів підприємства [4, с. 40–42; 6, с. 85–86].

Для підвищення рівня конкурентоспромож-
ності підприємства в умовах невизначеності та 
ризику застосовуються такі організаційні заходи:

 — забезпечення першорядності продукції для 
підприємства;

 — зміна рівня якості продукції та його техніч-
но-експлуатаційних характеристик для забезпе-
чення виконання вимог споживачів;

 — формування переваг продукції підприєм-
ства порівняно з товарами-замінниками;

 — визначення недоліків аналогічної продук-
ції, яка виробляється конкурентами;

 — дослідження заходів конкурентів щодо під-
вищення якості аналогічної продукції;

 — формування певної цінової стратегії щодо 
підвищення конкурентоспроможності продукції 
на ринку в частині цін;

 — формування та вивчення нових перспек-
тивних сфер застосування продукції підприєм-
ства;

 — поділ продукції підприємства, яка формує 
стійкі переваги споживачів, що віддаються іншим 
видам товарів-субститутів;

 — вивчення впливу на споживача конку-
рентних властивостей продукції через штучне об-
меження надходження на ринок нових товарів, 
проведення рекламних заходів та інших заходів 

щодо стимулювання збуту. Оцінка рівня конку-
рентоспроможності підприємства передбачає ви-
значення факторів, що впливають на думку спо-
живачів про підприємство та його продукцію і як 
підсумок — зміна частки ринку підприємства. Всі 
фактори, що впливають на конкурентоспромож-
ність підприємства, поділяються залежно від фор-
муючого їх середовища на зовнішні та внутрішні 
[5, с. 213–216; 12, с. 99].

Фактори забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства — це ті явища і процеси ви-
робничо-господарської діяльності підприємства 
і соціально-економічного життя суспільства, які 
викликають зміну абсолютної й відносної вели-
чини витрат на виробництво, і в результаті зміни 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 
Науковці фактори конкурентоспроможності під-
приємства поділяють на зовнішні та внутрішні [3, 
с. 68–69; 11, с. 41].

Внутрішні фактори — це об’єктивні крите-
рії, які визначають можливості організації щодо 
забезпечення власної конкурентоспроможності. 
До них належать: технологічні фактори, вироб-
ничі фактори, маркетингові фактори, управлін-
ські фактори; екологічні фактори; інформаційні 
фактори, фактори сприйняття. Зовнішні факто-
ри — ті фактори, на які підприємство — виробник 
продукції не може впливати. До них відносять: 
міжнародні фактори, політичні чинники, еконо-
мічні фактори, соціально-демографічні факто-
ри, правові фактори, науково-технічні фактори, 
культурні чинники [11, с. 42–44; 12, с. 92–95].

Вивчивши фактори зовнішнього і внутріш-
нього середовища, можна сказати, що конку-
рентоспроможність організації є сукупністю, з 
одного боку, характеристик самої організації, а з 
іншого, — характеристик зовнішніх факторів, які 
впливають на неї.

У цьому випадку доцільним є застосування 
комплексного підходу, що виражається в одночас-
ному розгляді економічних, технічних, техноло-
гічних, соціальних, екологічних, організаційних 
аспектів вирішення проблеми зростання конку-
рентоспроможності підприємств.

Висновки. Зазначимо, що фактори забезпечен-
ня конкурентоспроможності можуть мати як пози-
тивний, так і негативний вплив на конкурентоспро-
можність підприємства в умовах невизначеності та 
ризику. При позитивному впливі, вони стають кон-
курентними перевагами, а при негативному — кон-
курентними проблемами. Отримання конкурент-
ної переваги на ринку залежить від того, наскільки 
ефективно підприємство буде використовувати 
зміну цих факторів у своїй діяльності. Знач ну роль 
у забезпеченні конкурентоспроможності відводять 
системі стратегічного планування, яка може забез-
печити конкурентоспроможність підприємства в 
умовах невизначеності та ризику.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОї ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті здійснено ґрунтовний та комплексний теоретичний аналіз фінансової політики 
підприємства. Проаналізовано тлумачення сутності поняття «фінансова політика підприємства» вітчиз-
няними та зарубіжними вченими. Охарактеризовано цілі та основні завдання, які використовуються під час 
здійснення фінансової політики на підприємстві.

Ключові слова: фінанси, фінанси підприємств, політика, фінансова політика підприємства, цілі, завдання.

Summary. The detailed and the complex theoretical analysis of the financial policy of the enterprise has been re-
alized in the article. The interpretation of the essence of the concept of the «financial policy of the enterprise» has been 
analyzed by the domestic and the foreign scientists. It has been characterized the purposes and the main tasks which 
are used during the implementation of the financial policy at the enterprise.

Key words: finances, finances of enterprise, policy, financial policy of the enterprise, purposes, tasks.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-69-73

Постановка проблеми. У сучасних умовах іс-
нування ринкової економіки, розвиток вітчизня-
ного підприємства неможливий без ефективної 
фінансової політики, яка має на меті забезпечен-
ня, досягнення та підтримку оптимального рівня 
його фінансового стану.

це своєю чергою вимагає від суб’єктів сис-
теми фінансового управління на підприємстві 
чіткого розуміння сутності, основних цілей та 

завдань щодо розроблення та реалізації фінан-
сової політики, які допоможуть їм ефективно 
та раціонально формувати, розподіляти та ви-
користовувати фонди грошових коштів підпри-
ємства, а також сприятимуть підвищенню їхньої 
прибутковості в процесі господарювання, шля-
хом мінімізації фінансових ризиків та забезпе-
чать високий рівень фінансової стійкості й пла-
тоспроможності [1, с. 181].
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Усе це зумовлює необхідність подальших нау-
ково-теоретичних досліджень питань, пов’язаних 
з фінансовою політикою підприємства, які мати-
муть важливе значення для формування та здій-
снення фінансової діяльності та роботи підпри-
ємства на практичному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти та питання фінансової політи-
ки підприємства висвітленні у роботах багатьох 
вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: 
З. Боді, Р. Мертон, Є. Ф. Брігхема, А. М. По-
ддєрьогіна, О. Д. Василика, П. І. Юхименко, 
В. М. Федосової, В. М. Геєць, С. І. Юрія, О. Ю. Ні-
піаліді, Н. І. Карпишина, Г. І. Базецької, Л. Г. Су-
ботовської, Ю. В. Ткаченко, В. П. чайковської, 
А. С. Глущенко та інших.

Незважаючи на значний науковий доробок 
стосовно даної тематики, все одно серед дослід-
ників не було досягнуто єдиного підходу щодо 
визначення сутності фінансової політики підпри-
ємства, що свідчить про актуальність теми статті.

Мета статті. Здійснити ґрунтовний та комп-
лексного теоретичний аналіз наукових праць, до-

відкових робіт щодо визначення сутності поняття 
«фінансова політика підприємства» в трансфор-
маційних умовах розвитку підприємництва в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
всебічного розкриття сутності та змісту поняття 
«фінансова політика підприємства» необхідно 
звернутися до визначення основних термінів, які 
його утворюють, а саме «фінанси», «фінанси під-
приємств», «політика».

Ми погоджуємося з визначенням американ-
ських учених Зві Боді та Роберта Мертона, які 
стверджують, що «фінанси — це наука про те, 
яким чином люди керують витрачанням і надхо-
дженням дефіцитних грошових ресурсів протягом 
певного періоду часу» [2, с. 15]. Тобто, як ми бачи-
мо, важливими характеристиками фінансів є про-
цес управління та час.

Ґрунтовне та всебічне вивчення вітчизняної 
економічної та управлінської літератури та до-
відкових джерел показало, що з-поміж науковців 
існують різні підходи щодо інтерпретації поняття 
«фінанси» (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення поняття «фінанси» у роботах вітчизняних вчених

Автор, джерело Визначення поняття

О. Д. Василик Сукупність форм і методів формування, розподілу й використання централізованих і 
децентралізованих грошових фондів з метою виконання функцій і завдань держави, 
підприємств і населення [3, с. 402].

А. Г. Загородній, Г. Л. Воз-
нюк, Т. С. Смовженко 

Сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та викорис-
тання централізованих і децентралізованих грошових фондів [4, с. 483].

В. М. Опарін Сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і роз-
міщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості 
створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних 
умов і національного багатства [5, с. 5].

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

Застосування різноманітних прийомів для досягнення максимального достатку фір-
ми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу, або процес одержання та ви-
користання фондів фірми [6, с. 330].

С. М. Гончаров,  
Н. Б. Кушнір

Система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює перерозпо-
діл ВВП і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на 
розширене відтворення і задоволення інших потреб суспільства [7, с. 248].

С. В. Мочерний Система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і 
громадянами щодо привласнення частини національного доходу через механізм опо-
даткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою соціально-еконо-
мічних функцій [8, с. 347–348].

Також необхідно зазначити, що аналіз вітчиз-
няної наукової літератури, пов’язаної з досліджен-
ням поняття «фінанси», дає підстави стверджува-
ти, що теорія фінансів спирається на комплексний 
підхід щодо визначення сутності фінансів, а тому 
дана наукова категорія розглядається науковцями з 
різних аспектів (економічний, історичний, матері-
альний, об’єктивний та ін.) [1, с. 184].

що стосується поняття «фінанси підпри-
ємств», то проаналізувавши праці вітчизняних 
дослідників, можемо стверджувати, що в процесі 
тлумачення даної наукової дефініції більшість із 
них використовує системний підхід, тобто вба-

чають, що фінанси на підприємстві формують 
цілісну структуру, яка складається з автоном-
них взаємопов’язаних елементів чи підсистем  
[1, с. 184].

Не менш багатобічним у своєму трактуванні 
серед науковців є і поняття «політика». це зумов-
лено тим, що дана наукова категорія є предметом 
вивчення різних наук та наукових напрямів чи 
шкіл.

Насамперед це стосується політичної науки, 
яка ґрунтовно досліджує теоретико-методоло-
гічні питання політики на різних рівнях її відо-
браження у суспільстві (глобальний, державний, 
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регіональний та ін.), розкриває зміст і структуру 
політичної системи, процесів тощо; економічної 
науки, котра висвітлює сутність, принципи, ме-
тоди, цілі, об’єкти, суб’єкти, індикатори еконо-
мічної політики та підходи її формування, а також 
досліджує різні аспекти її прояву в економіці, в 
тому числі у фінансовій сфері як на макрорівні, 
так і мікрорівні.

Слід зазначити, що загалом політику розгля-
дають як «загальний напрямок, характер діяль-
ності, напрям діяльності, лінія поведінки в чому-

небудь, певне ставлення до кого, чого-небудь»  
[9, с. 1035].

Предметом нашого наукового дослідження є 
здійснення економічної політики на мікрорівні 
в сучасних складних умовах існування вітчизня-
ної економіки, а тому ми детально зупинимося на 
теоретичному вивченні фінансової політики під-
приємства.

У табл. 2 наведено тлумачення поняття «фі-
нансова політика підприємства» українськими 
дослідниками.

Таблиця 2
Основні тлумачення поняття «фінансова політика підприємства» вітчизняними та іноземними науковцями

Автор, джерело Визначення поняття

П. І. Юхименко,
В. М. Федосов,
С. І. Юрій та ін.

цілеспрямоване використання фінансів для досягнення довгострокових і короткостро-
кових завдань, визначених засновницькими документами (статутом) підприємства [10, 
с. 217].

В. П. чайковська Є складовою частиною її економічної політики і висловлює сукупність заходів з підпри-
ємства та використання фінансів для здійснення своїх функцій і завдань, якісно певного 
напряму розвитку, який стосується сфер, засобів і форм її діяльності, системи взаємин 
усередині підприємства, а також позицій у зовнішньому середовищі [11, с. 249].

О. Ю. Ніпіаліді,
Н. І. Карпишин

Комплекс заходів, форм і методів, які використовують для реалізації фінансової стратегії 
підприємства щодо окремих аспектів його фінансової діяльності [12, с. 16].

Г. І. Базецька,
Л. Г. Суботовська,  
Ю. В. Ткаченко

Сукупність заходів у сфері організації фінансових відносин з метою здійснення своїх 
функцій і завдань, відображених у стратегії і тактиці розвитку з урахуванням зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування підприємства [13, с. 23].

А. М. Поддєрьогін цілеспрямоване використання фінансових відносин та методів управління останніми 
для досягнення довгострокових та короткострокових завдань, визначених корпоратив-
ною стратегією підприємства та його місією [14, с. 530].

А. С. Глущенко Система заходів, форм і методів, використовуваних для фінансового забезпечення їх ді-
яльності і досягнення поставлених завдань [15, с. 72].

О. М. Трошин,
Т. Ю. Мазуріна,
В. І. Фомкіна

Сукупність форм і методів реалізації фінансової стратегії суб’єкта економіки [16, с. 395].

Т. М. Сторожук,
Д. Є. Сторожук 

Політика конкретного підприємства щодо управління грошовими потоками підприєм-
ства для покращення фінансового стану підприємства та досягнення цілей, визначених 
керівництвом [17, с. 561].

Таким чином, визначення, наведені в табл. 2 
дають підстави стверджувати, що більшість ві-
тчизняних дослідників у процесі тлумачення 
наукової дефініції «фінансова політика підпри-
ємства» насамперед використовують системний 
підхід та розглядають її у таких аспектах — це пев-
ний процес, складова економічної політики під-
приємства, система (сукупність) заходів, форм та 
методів тощо.

Ми погоджуємося з думкою вітчизняних до-
слідників, які визначаючи цілі фінансової полі-
тики підприємства, відмічають, що «метою фі-
нансової політики є забезпечення максимізації 
добробуту власників підприємства в поточному 
і перспективному періоді [18, с. 73], або «ство-
рення раціональної системи управління фінан-
совими ресурсами, спрямованої на забезпечення 
стратегічних і тактичних завдань її діяльності». 
ці завдання індивідуальні для кожного суб’єкта 
господарювання (наприклад, досягнення опти-
мальної фінансової стійкості і платоспромож-

ності, рентабельності активів і власного капіта-
лу)» [10, c. 218].

Крім цього, до основних завдань фінансової 
політики підприємства вітчизняні науковці від-
носять такі:

 — розроблення оптимальної концепції 
управління фінансовими ресурсами, яка дозво-
ляє забезпечити узгодження оптимального обсягу 
їх надходжень з одночасним захистом підприєм-
ницького ризику;

— визначення основних напрямів викорис-
тання фінансових ресурсів на поточний період та 
на перспективу. При цьому необхідно враховувати 
перспективи розвитку виробничої і комерційної 
діяльності та стан макроекономічної кон’юнктури 
(оподаткування, облікова ставка банківського 
відсотка, норми амортизаційних відрахувань на 
основні засоби тощо);

— фінансово-економічна діяльність суб’єктів 
господарювання, спрямована на досягнення по-
ставленої мети із врахуванням реальних показ-
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ників за даними фінансового аналізу, внутріш-
ньогосподарського контролю, оцінки реальних 
інвестиційних проєктів та інших показників  
[11, с. 249].

Також вбачаємо за доцільне, в умовах сучасної 
світової економічної кризи, яка була спричинена 
вірусним зараженням значної частини людства 
(пандемія cOVid-19), під час визначення завдань 
фінансової політики підприємства, обов’язково 
враховувати антикризові інструменти. Адже вони 
забезпечать запобіганню та подоланню негараздів 
та криз, які виникають у процесі розроблення та 
реалізації фінансової політики на підприємстві.

Також антикризове управління підприєм-
ством використовує особливий набір методів, 
тому що застосування більшості з них не прита-
манне в нормальних та стабільних умовах функці-
онування та розвитку підприємства (санація, бан-
крутство, ліквідація, даунсайзинг та ін.) [19, с. 54].

Висновки. Отже, дослідження сутності фінан-
сової політики підприємства показало, що біль-
шість українських науковців під час тлумачення 
поняття «фінанси» використовують комплексний 
підхід та розглядають його з різних аспектів, на-
самперед як історичну, економічну та матеріальну 
категорію.

що стосується сутності та змісту поняття «фі-
нанси підприємств», то необхідно зазначити, що 
з-поміж дослідників поширеним є його тракту-
вання на основі застосування системного підхо-
ду, тобто розгляду фінансів підприємств як ціліс-
ної структури, яка включає автономні ієрархічно 
взаємопов’язані компоненти (підсистеми).

Також у статті визначено поліаспектний ха-
рактер і поняття «політика» це передусім зумов-
лено тим, що дана наукова категорія є предметом 
вивчення різних наук (політичних, економічних, 
юридичних та ін.) та наукових течій, напрямів 
(шкіл).

Безпосередній аналіз сутності поняття 
«фінансова політика підприємства» у працях 
українських та зарубіжних учених дає підстави 
стверджувати, що вони його розглядають у та-
ких аспектах — це певний процес використання 
фінансів на підприємстві, складова економічної 
політики підприємства, система (сукупність) за-
ходів, форм та методів тощо.

Встановлено, що основною метою фінансо-
вої політики сучасного підприємства є забезпе-
чення максимізації добробуту його власників у 
поточному і перспективному періоді. Для досяг-
нення мети фінансової політики підприємства в 
науковому дослідженні обґрунтовується застосу-
вання певних завдань (наприклад, розроблення 
оптимальної концепції управління фінансовими 
ресурсами; визначення основних напрямів вико-
ристання фінансових ресурсів на поточний період 
та на перспективу тощо).

Також у статті пропонується враховувати у 
процесі визначення завдань фінансової політи-
ки вітчизняного підприємства, використання 
методів антикризового управління, що є, на наш 
погляд, актуальним підходом в умовах складної 
економічної ситуації, зумовленої поширенням 
коронавірусної інфекції cOVid-19.
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УДК 331:631.1 М. М. Ігнатенко

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ  
З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОї ТА ПРОДОВОЛЬЧОї 

БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСФЕРИ

Анотація. У статті виявлені особливості формування та розвитку інвестиційного забезпечення під-
приємств агросфери. Визначені його проблеми й тенденції розвитку. Ідентифіковано їх взаємозв’язок із про-
довольчою та фінансово-економічною безпекою агроформувань. Обґрунтовано механізми імплементації у 
систему їх менеджменту. Це дасть змогу збільшити обсяги інвестицій, безпеку функціонування та конку-
рентоспроможність розвитку агроформувань.

Ключові слова: підприємства агросфери, інвестиції, залучення, захист, продовольча та фінансово-еко-
номічна безпека, механізми, система менеджменту, розвиток.

Summary. The article reveals peculiarities of formation and development of investment support of agrosphere 
enterprises. Its problems and development tendencies are determined. Their relationship with food and financial and 
economic safety of agroformations has been identified. The mechanisms of implementation in the system of their man-
agement are substantiated. This will increase the volume of investments, the safety of functioning and the competitive-
ness of agribusiness development.

Key words: agrosphere enterprises, investments, attraction, protection, food and financial and economic security, 
mechanisms, management system, development.
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сучасного аграрного підприємництва зумовлені 
як позитивними, так і негативними чинниками. 
До деста білізаційних факторів можна віднести 
військові дії, що ведуться на території України, 
девальвацію гривні, і, як наслідок, — погіршен-
ня інвестиційного клімату та інвестиційної при-
вабливості агросфери. В цих умовах особливої 
важливості набувають проблеми захисту інвести-
ційних вкладень як вітчизняного, так і іноземного 
походження. В такому розумінні вони є і запору-
кою, і складовою формування продовольчої й фі-
нансово-економічної безпеки агроформувань, а 
також управління її розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню інвестицій та інвестиційного за-
безпечення розвитку економіки, у т. ч. агро-
формувань, присвячено праці низки відомих ві-
тчизняних та зарубіжних науковців, серед яких І. 
Бланк, Дж. М. Кейнс, О. Мертенс, П. Самуель-
сон, С. Фішер, Т. хачатуров, Й. Шумпетер та ін. 
Проблеми формування, визначення сучасного 
стану, тенденцій змін та підвищення ефектив-
ності інвестиційного забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств є предметом 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах господарювання сільськогосподарським 
виробникам доводиться працювати за динаміч-
них змін у економічному середовищі та жорсткої 
конкуренції. З метою забезпечення продоволь-
чої безпеки країни та стабільного росту валового 
внутрішнього продукту (ВВП), підтримки власної 
фінансово-економічної безпеки сільськогоспо-
дарські підприємства повинні ефективно транс-
формувати вільні фінансові ресурси в оновлення 
та удосконалення базових факторів виробництва. 
Отже, інвестиції розуміються як один з основних 
інструментів підвищення ефективності матері-
ально-технічної бази виробництва; приведення 
його технологічного рівня до вимог 4–5 техноло-
гічних укладів; підвищення якості сільськогоспо-
дарської й продовольчої продукції, формування 
фінансово-економічної та продовольчої безпеки 
в системі менеджменту аграрних підприємств.

У підсумку, — це важливий засіб підвищен-
ня конкурентоспроможності та еколого-еконо-
мічної ефективності агробізнесу й вирішення 
соціально-економічних проблем сільських тери-
торій. Основ ні тенденції розвитку інвестування 
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дослідження таких учених економістів-аграрни-
ків, як: І. Вініченко, М. Кісіль, М. Коденська, 
Ю. Лупенко, Т. Майорова, Л. Мармуль, Л. Ми-
хайлова, О. Пирог, І. Романюк, П. Саблук та ін-
ших науковців. їх важливі здобутки є основою й 
потребують продовження щодо теоретичного об-
ґрунтування і практичних розробок інструментів 
та методів захисту інвестиційних надходжень у 
контексті безпеки підприємств агросфери в сис-
темі їх менеджменту.

Мета статті. Виявлення особливостей та про-
блем і тенденцій інвестування підприємств агро-
сфери у зв’язку з формуванням та удосконаленням 
продовольчої й фінансово-економічної безпеки в 
системі менеджменту аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Встановлено, що для вирішення завдань підви-
щення конкурентоспроможності сільського гос-
подарства інвестиції в малі підприємства можуть 
надати більш істотний економічний вплив на 
агросферу, ніж фінансування великих агрофор-
мувань. Пояснюється це досить просто: близько 
півмільйона дрібних та приватних господарств 
забезпечують майже третину населення планети 
продуктами харчування, проте не мають належ-
ного доступу ні до товарних, фінансових і фондо-
вих ринків, ні до об’єктів інфраструктури та логіс-
тики, як великі агрокорпорації — їх конкуренти. 
Крім цього, інвестування дрібнотоварного ви-
робництва сприятиме формуванню та зміцненню 
середнього класу на селі, отже, може мати значні 
соціальні й екологічні ефекти.

Уже досить тривалий час для України питан-
ня щодо активізації інвестицій у сільське госпо-
дарство є одним із ключових, оскільки викликає 
резонанс значна різниця між високою часткою 
сільськогосподарської продукції у структурі ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП) та експорту 
країни і низьким відсотком його частки у структу-
рі капітальних інвестицій [1, с. 152]. Дана пробле-
ма є досить актуальною, а полеміка з цього при-
воду, а також питання універсального і якісного 
способу залучення інвестицій та механізмів спри-
яння й захисту їх надходжень в аграрний сектор 
залишаються відкритими. Тому існує необхідність 
у поглибленому дослідженні сучасних тенденцій 
розвитку інвестиційного процесу в умовах агро-
бізнесу як на рівні країни, так і в аспекті регіо-
нальних особливостей.

За період з 2012 по 2017 роки питома вага аг-
росфери мала щорічну зростаючу тенденцію за 
всіма рейтинговими показниками економічної 
ефективності, інвестування та конкурентоспро-
можності. Так, частка сільськогосподарського ви-
робництва у структурі ВВП зросла на 10,6 %; його 
продукції у структурі експорту — на 18,8 %. Одно-
часно частка інвестицій у сільське господарство 
у структурі капітальних інвестицій збільшилася 

лише на 4,7 %. це свідчить, з одного боку, про їх 
значну рентабельність, з іншого — про недостатнє 
інвестування галузі.

Останнє зумовлює досить повільні темпи 
росту обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції й частки у структурі ВВП (як наслідок 
недостатньої величини матеріально-речовинних 
витрат) і швидкі темпи росту у структурі експорту 
(як наслідок недотримання відтворювальних про-
цесів у землеробстві, тваринництві та суміжних 
з ними галузях, з метою більшого виробництва 
експортоорієнтованих видів продукції) [2, с. 45]. 
Пропорційне співвідношення результатів вироб-
ництва та експорту продукції аграрного виробни-
цтва до величини його фінансування є несправед-
ливим (2,3:4,0:1,0), що суттєво знижує виробничі 
можливості та потенціал агробізнесу, погіршує 
конкурентоспроможність вітчизняних аграрних 
підприємств, особливо на перспективу.

Загалом сільське господарство країни вимагає 
кардинальної модернізації, проте власних коштів 
та державних бюджетних надходжень для цього не-
достатньо. Ідеться про впровадження 4–5 техноло-
гічних укладів, автоматизацію та роботизацію ви-
робничих процесів, досягнення генної інженерії, 
селекції, дигіталізацію агробізнесу загалом. Саме 
тому залучення іноземних та вітчизняних інвести-
цій у сільське господарство набуває вирішального 
значення для майбутнього цієї галузі [3, с. 124]. 
Отже, визначення інвестиційної привабливості як 
сукупності властивостей зовнішнього і внутріш-
нього середовища об’єкта інвестування, яка ви-
значає можливість використання інвестиційних 
ресурсів, є цілком правомірним, якщо доповнити 
його редакцією «має дієві інструменти та механіз-
ми їх захисту і відтворення».

За даними Державної служби статистики 
України, загальний обсяг освоєних інвестицій 
у сільському, лісовому і рибному господарствах 
у i півріччі 2017 р. становив 9,4 млрд грн. це на 
9,6 % перевищує показник у 8,5 млрд грн відпо-
відного періоду 2016 р. Тобто, на тлі загальних 
негативних тенденцій в економіці України інвес-
тиції в галузь дещо збільшилися. Однак це не-
значне пожвавлення інвестиційної активності в 
аграрному секторі економіки пов’язане, перш за 
все, з інфляційними процесами. Зокрема, індекс 
споживчих цін 2017 р. склав 139,9 % відносно по-
переднього року.

Основним джерелом інвестицій у сільському 
господарстві залишаються власні кошти товаро-
виробників. їхня частка, за оцінками науковців 
Інституту аграрної економіки, становить близько 
70,0–80,0 %. Водночас у харчовій промисловос-
ті другий рік поспіль триває спад інвестиційної 
активності. якщо у 2014 р. індекс капітальних ін-
вестицій відносно 2013 р. знизився на 16,0 %, то 
у 2015 р. — на 41,0 % порівняно з минулим роком 
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[4, с. 167]. Основною причиною спаду інвестицій-
ної активності є зміни й нестабільність інститутів 
інвестування; зміни учасників аграрного ринку; 
реструктуризація власності шляхом переділу, за-
хоплень і поглинань; значне зниження купівельної 
спроможності населення країни внаслідок суттє-
вого зменшення доходів та підвищення цін на всі 
види товарів і послуг. це негативно позначилось на 
діяльності інвесторів, особливо іноземних.

Найбільшим зовнішнім інвестором вітчизня-
ного сільського господарства традиційно виступає 
Кіпр із 224,2 млн дол. США. Обсяг інвестицій звід-
си протягом останнього року скоротився на 40,0 %. 
Також суттєво скоротили свої частки США, які 
вивели 18,7 млн дол. США (-49,0 %) та Віргінські 
острови — 13,3 млн дол. США (-41,0 %). Попри 
це, інтерес до України проявили: Китай, який по-
двоїв обсяг своїх інвестицій (+2,4 млн дол. США), 
Туреччина (+1,8 млн дол. США або 35,0 %) та Із-
раїль (+1,8 млн дол. США або 235,9 %). Проте в 
абсолютному вимірі це не є значними надходжен-
нями — на рівні 1–2-х підприємств.

ще одним важливим індикатором ефек-
тивності функціонування та стійкого розвитку 
є здатність сільськогосподарських підприємств 
залучати капітальні вкладення з різних джерел 
інвестування. Протягом 2012–2017 рр. основним 
джерелом капітальних інвестицій були фінансові 
ресурси вітчизняного походження, а саме власні 
кошти підприємств та організацій (63,4 %). їхня 
частка в динаміці останніх шести років зросла з 
60,8 до 67,5 %. Незважаючи на різке збільшен-
ня абсолютного розміру цих джерел за період 
2014–2015 рр., їх частка надалі має тенденцію до 
зменшення на 3,0 %, тобто не є стабільною. Проте 
аналіз даного джерела інвестицій у сільське гос-
подарство країни засвідчує, що питома вага влас-
них коштів сільськогосподарських виробників за 
період 2012–2017 рр. зменшилася з 72,4 до 68,5 %, 
і при цьому мала постійну щорічну спадаючу тен-
денцію.

Така динаміка є цілком логічною, оскільки 
основними внутрішніми джерелами фінансуван-
ня капітальних інвестицій в агробізнесі є амор-
тизаційні відрахування та частина заробленого 
прибутку. Своєю чергою, амортизаційні кошти за 
своєю сутністю повинні мати цільову спрямова-
ність на ремонт та реконструкцію діючих потуж-
ностей. При цьому сільськогосподарські підпри-
ємства більше 50,0 % їх величини розподіляють 
не на цільове використання. що ж стосується 
тезаврації прибутку сільськогосподарських під-
приємств, то щорічно зростаючі сезонні «ін’єкції» 
обігових коштів у процес виробництва, збільшен-
ня вартості ресурсів, а також тенденції зниження 
рентабельності і відтворення агробізнесу в цілому 
зовсім не сприяють виведенню власних коштів з 
обігу на довгостроковий період.

На інвестиційний процес істотно вплива-
ють механізми та порядок кредитного капіталу, 
тобто рівень розвитку кредитно-фінансової інф-
раструктури. Актуальною проблемою для сіль-
ськогосподарських товаровиробників у цьому 
відношенні залишається отримання банківського 
кредиту [5, с. 16]. це пояснюється як високими 
вимогами банків до кредитоспроможності, зокре-
ма до застави, так і самою процедурою отримання 
кредиту. Крім того, більшість сільськогосподар-
ських підприємств потребують саме довгостроко-
вих кредитів.

якщо короткострокове кредитування 
розв’язує проблему отримання необхідних ре-
сурсів для проведення польових робіт, то довго-
строкові кредити є необхідною вимогою для роз-
ширення виробництва та оновлення виробничих 
фондів. Але 70,0 % усіх кредитів у галузі — ко-
роткотермінові, а інші 30,0 % — це кредити, ви-
дані на довгий термін для великих підприємств, із 
великим оборотом та цінним заставним майном 
[6, с. 61]. Особливості технологічного процесу в 
аграрному бізнесі (сезонність виробництва та по-
рівняно довга тривалість обороту капіталу в галу-
зі) зумовлюють особливу важливість довгостроко-
вого кредитування, а нині в аграрних підприємств 
відсутня застава для залучення довгострокових 
кредитних ресурсів. Саме тому отримання дов-
гострокових кредитів під заставу землі і розвиток 
іпотечного кредитування має стати невід’ємним 
компонентом ринку кредитно-фінансових послуг.

У підприємствах агросфери спостерігається 
негативна тенденція зменшення питомої ваги кре-
дитів банків та інших позик з 12,3 до 7,6 %, які у 
структурі капітальних інвестицій у середньому за 
аналізований період становлять 13,2 %. це також 
характеризує дане джерело як важливий інвес-
тиційний виток вітчизняного підприємництва. 
Незважаючи на те, що у банківському секторі зо-
середжено 95,0 % загального обсягу активів фінан-
сової сфері, останніми роками зростання кількості 
підприємств, які залучають кредити в аграрний біз-
нес, призупинилося, а їх кількість — зменшилася.

Обсяги кредитування аграрних підприємств 
у 2015 р. зросли на 50,6 %, порівняно з минулим 
роком, проте спостерігається зниження кількос-
ті кредитів на 7,0 %, тобто скорочується кількість 
кредитних договорів. Банки, завищуючи відсот-
кові ставки, обмежують своє кредитування сіль-
ського господарства, яке вони сприймають як 
досить ризиковий вид діяльності, тоді як частка 
прострочених кредитів у ньому за останні роки є 
меншою, ніж у секторах промисловості, нерухо-
мості, будівництва та торгівлі. Значна кількість 
товаровиробників відмовляється від залучення 
кредитних коштів, тому що відсоткова ставка за 
користування кредитом досягає 35,0 % проти від-
соткової ставки 17,1 % та 18,4 % для підприємств 
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промисловості та гуртової і роздрібної торгівлі 
відповідно [7, с. 87].

У структурі залучених кредитів у 2017 р. 
75,0 % припадає на короткострокові позики (до 
1 року), саме тих, що є доступними лише для по-
повнення обігових коштів сільськогосподарської 
діяльності. Таке кредитування у формі овердраф-
тів, кредитних лімітів та кредитів під заставу зерна 
дозволяє сільськогосподарським підприємствам 
покрити дефіцит коштів на проведення посівної 
і збиральної кампаній. Інакше кажучи, фактично 
забезпечує участь у формуванні виробничої собі-
вартості аграрної продукції. Річ у тім, що банків-
ські кредити націлені на кілька великих бізнес-
груп, які потребують великих капіталовкладень 
[8, с. 5]. Водночас це ускладнює доступ малим та 
середнім сільськогосподарським підприємствам 
до довгострокового фінансування.

Для отримання довгострокового кредиту ко-
мерційні банки часто вимагають заставу вартістю 
100,0–200,0 % від суми позики. через мораторій 
вони не приймають землю у заставу, а такі активи, 
як нерухоме майно, сільськогосподарська техні-
ка, обладнання та машини, не досить ліквідні та/
або не мають достатньої вартості [9, с. 71]. Саме 
тому найменшу частку від загального обсягу ста-
новлять довгострокові кредити — 11,9 %, а це да-
леко не позитивна тенденція для акумулювання 
фінансових ресурсів сільськогосподарськими під-
приємствами з метою технічного переоснащення 
аграрного виробництва.

Висновки. У перспективі формування про-
довольчої та фінансово-економічної безпеки в 
системі менеджменту аграрних підприємств ве-
лике значення матиме не тільки удосконалення 
механізмів кредитування, але й залучення та за-
хисту інвестицій у цілому. Ідеться про стабільність 
нормативно-законодавчих норм, захист власності 
і майна та покарання рейдерства; справедливі і 
діяльні господарські суди; державні гарантії для 
вітчизняних та іноземних інвесторів, насампе-
ред, дрібних; страхування інвестицій; боротьба з 
тіньовою економікою та корупцією. Одночасно 
треба більш динамічно впроваджувати іннова-
ційні засоби управління інвестиціями у систему 
менеджменту підприємств агросфери, механізми 
приватно-державного партнерства та соціальної 
відповідальності у їх використанні й захисті.
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УДК 338.439 Л. О. Мармуль

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті обґрунтовано пріоритетне становище галузі зерновиробництва у структурі віт-
чизняного сільського господарства та особливості, напрями й пріоритети його інвестування. Визначено, що 
вони стосуються впровадження інновацій у галузь та її інноваційного розвитку. Змістом останнього мають 
бути використання нової продуктивної техніки, енергозберігаючих та ресурсоощадних технологій, високоу-
рожайного садивного матеріалу зернових культур нових селекцій. Виявлено основоположні принципи здійснен-
ня інвестування розвитку галузі зерновиробництва на інноваційних засадах. Обґрунтовано, що ефективною 
формою інноваційно-інвестиційної діяльності у зерновиробництві можуть бути інноваційно-інвестиційні 
проєкти підприємств галузі у вигляді програмних продуктів. Розроблено їх зміст, структуру, етапи впро-
вадження, аналізу виконання та контролю. Як інструменти реалізації запропоновані статичні й динамічні 
методи, які можуть бути адаптовані у вигляді певних програм. Наведено приклад реалізації такого іннова-
ційно-інвестиційного проєкту й основні кількісні показники, які визначають його ефективність. Обґрунто-
вано висновки щодо перспектив подальших інноваційних розробок та їх інвестування. Вони стосуються впро-
ваджень новітньої техніки, технологій, садивного матеріалу, підвищення продуктивності праці, зменшення 
витрат й підвищення споживчих якостей зернової продукції та виробів з неї.

Ключові слова: галузь, зерновиробництво, інвестиційне забезпечення, інноваційно-інвестиційні проєкти, 
пріоритети, програмні продукти, управління.

Annotation. The article substantiates the priority position of the grain production industry in the structure of domestic 
agriculture and the features, directions and priorities of its investment. It was determined that they relate to the introduction 
of innovations into the industry and its innovative development. The content of the latter should be the use of new produc-
tive equipment, energy-saving and resource-saving technologies, high-yielding planting material for grain crops of new 
breeding. The basic principles of investing in the development of the grain production industry on innovative principles have 
been identified. It has been substantiated that innovative and investment projects of enterprises in the industry in the form of 
software products can be an effective form of innovation and investment in grain production. Their content, structure, stages 
of implementation, analysis of execution and control have been developed. Static and dynamic methods are proposed as 
implementation tools, which can be adapted toundefined the form of certain programs. an example of the implementation of 
such an innovative investment project and the main quantitative indicators that determine its effectiveness are given. The 
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conclusions about the prospects for further innovative developments and their investment have been substantiated. They 
relate to the introduction of new equipment, technologies, planting material, increasing labor productivity, reducing costs 
and improving the consumer qualities of grain products and products from it.

Key words: industry, grain production, investment support, innovation and investment projects, priorities, software 
products, management.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-78-83

сприятливого інституційно-правового середовища 
для суб’єктів інвестиційно-інноваційного процесу 
в Законі України «Про інноваційну діяльність» [1]. 
Згідно з ним, державне регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

 — визначення і фінансово-інвестиційної під-
тримки пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності державного, галузевого, регіонального і 
місцевого рівнів;

 — формування і реалізації державних, галузе-
вих, регіональних і місцевих інноваційно-інвес-
тиційних програм;

 — створення нормативно-правової бази та 
організаційно-економічних механізмів для під-
тримки і стимулювання інноваційно-інвестицій-
ної діяльності;

 — захисту прав та інтересів суб’єктів інно-
ваційно-інвестиційної діяльності, фінансово-ін-
вестиційної підтримки виконання інноваційних 
проєктів;

 — стимулювання комерційних банків та ін-
ших фінансово-кредитних установ, що кредиту-
ють виконання інноваційних проєктів;

 — встановлення пільгового оподаткування 
суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності, 
підтримки функціонування і розвитку сучасної 
інноваційно-інвестиційної інфраструктури.

Враховуючи необхідність упровадження ін-
новацій у розвиток зерновиробництва, важливе 
значення для їх розвитку мають інноваційні прі-
оритети. їх реалізація потребує розроблення кон-
кретних програмних дій та системи інвестицій-
ного забезпечення. Адже рівень розвитку галузі 
зерновиробництва здійснює суттєвий вплив на 
організацію, структуру, спеціалізацію й ефектив-
ність діяльності всього сільського господарства, 
рівень і якість життя населення, характеризує і 
визначає надійність забезпечення продовольчи-
ми ресурсами країни, сприяє зміцненню її про-
довольчої безпеки [2]. Опрацювання ефективної 
моделі розвитку і функціонування галузі зерно-
виробництва потребує розроблення відповідних 
напрямів, а саме:

— удосконалення соціально-економічних 
відносин у галузі: підвищення якості життя сіль-
ського населення через зростання рівня оплати 
праці працівників зерновиробництва; вирішення 
проблеми безробіття, забезпечення рівномірнос-
ті зайнятості сільських жителів упродовж року 
на засадах розвитку переробки зерна, логістики 
тощо; підвищення мотивації праці, створення 

Постановка проблеми. Виробництво та реалі-
зація зернових культур в Україні значною мірою 
визначають структуру й спеціалізацію агросфе-
ри, продовольчу безпеку, формують експортний 
потенціал та валютні надходження. Однак не-
зважаючи на вигідне геополітичне розміщення 
країни, її природні ресурси, науковий потенціал, 
наявність кваліфікованих кадрів, щорічні обсяги 
вітчизняних та іноземних інвестицій на впрова-
дження інновацій у розвиток зерновиробництва є 
недостатніми. Особливо це відчувається в умовах 
фінансово-економічних криз або спадів, неви-
значеності та ризиків господарювання.

Сучасний стан аграрного сектору загалом 
потребує виваженої науково обґрунтованої і, 
водночас, ефективної інвестиційної політики. 
як свідчить світовий досвід, у життєдіяльнос-
ті кожної країни інвестиції є домінуючим фак-
тором соціально-економічного розвитку. Вони 
сприяють забезпеченню інтеграції національної 
економіки в європейський та світовий політич-
ний та господарський і ринковий простір. Тому 
дослідження інвестиційного забезпечення галузі 
зерновиробництва як її складової частини є ак-
туальним та має велике теоретичне й практичне 
значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
леми інвестиційного забезпечення аграрного ви-
робництва досліджувались у працях А. Бритвєнко, 
М. Ігнатенка, М. Кісіля, П. Саблука, Н. Новак, 
І. Романюк. Розвиток зернової галузі вивчали 
Н. Рунчева, М. Малік, Л. Мармуль, О. Олійник. 
Проте питання інвестиційного забезпечення зер-
новиробництва вимагають подальших досліджень.

Мета статті. Виявлення методики впрова-
дження інвестиційного забезпечення інновацій-
ного розвитку галузі виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ак-
туальним завданням для подолання проблем, зу-
мовлених ризиками погодно-кліматичних умов 
й невизаченістю господарських та бізнесових 
процесів у галузі зерновиробництва, є створення 
сприятливого нормативно-правового середовища 
для всебічного залучення інвестицій. Вони є ва-
гомим чинником збільшення капіталізації галузі, 
продуктивності ресурсів і праці, здійснення мо-
дернізації та впровадження інновацій. Інвестиції 
розглядаються як один з дієвих інструментів під-
тримки саме інноваційної діяльності, безпосеред-
ній складник інвестиційно-інноваційного проце-
су. Основним чинником їх залучення є створення 
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умов для перепідготовки й підготовки зайнятих у 
зерновиробництві;

— впровадження ресурсозберігаючих техноло-
гій у зерновиробництві, що означає: застосування 
високоефективних добрив з широким викорис-
танням біологічних методів відтворення родючості 
землі; оптимізацію сівозмін; мінімальний обробі-
ток ґрунту комбінованими посівними агрегатами; 
впровадження екологічно безпечних інтегрова-
них методів захисту рослин від шкідників, хвороб 
і забур’яненості; використання високоякісного 
садивного матеріалу; відтворення й модернізації 
технічної бази до рівнів 4–5 технологічних укладів; 
налагодження вітчизняного виробництва й засто-
сування нової багатофункціональної, енергозбері-
гаючої техніки для обробітку ґрунту; забезпечення 
технічного сервісу; створення необхідних умов для 
роботи обслуговуючого персоналу;

— розвиток організаційно-економічних від-
носин, що розуміється як: вибір найефективніших 
організаційно-правових форм підприємництва в га-
лузі; нова система управління зерновиробництвом; 
оптимізація внутрішньогосподарських економічних 
відносин: організація раціонального використан-
ня матеріально-технічних ресурсів; удосконалення 
системи управління технологічними процесами 
і стимулювання до підвищення якості продукції; 
здійснення планування, моделювання бізнесових 
процесів і посилення контролю відповідності діяль-
ності суб’єктів господарювання;

— проведення заходів щодо вдосконалення 
виробничої та соціальної інфраструктури зерно-

виробництва, у т. ч. розвиток організаційних форм 
і каналів реалізації продукції; розроблення науко-
во-обґрунтованого механізму врегулювання еко-
номічних інтересів у вартості кінцевого продукту; 
формування інтегрованих структур; оптимізація 
міжгалузевих зв’язків у системі зерновиробництва;

— створення нової системи управління в га-
лузі через формування нового ринкового типу 
свідомості та мислення; формування об’єднуючої 
ідеї інноваційного розвитку; узгодженість інте-
ресів працівників та керівництва в зацікавленості 
щодо підвищення ефективності виробництва та 
якості зернової продукції;

— інвестиційне забезпечення відтворюваль-
них процесів: пошук ефективних джерел інвес-
тування, розроблення напрямів раціоналізації 
їх використання; проведення розрахунків щодо 
ефективності інвестованого капіталу; визначен-
ня пріоритетних напрямів використання інвес-
тицій;

— покращення екологічних умов у зернови-
робництві: забезпечення екологічної безпеки навко-
лишнього середовища; підвищення родючості землі; 
виробництво екологічно чистої продукції. На основі 
визначених напрямів розвитку зернового виробни-
цтва можна виокремити елементи його інноваційно-
інвестиційної моделі (рис. 1).

З метою забезпечення належного інвесту-
вання План інноваційного розвитку галузі зер-
новиробництва має бути економічно обґрунтова-
ним. це означає виділення в його структурі таких 
розділів: реалізація науково-технічних програм; 

Рис. 1. Складові елементи інноваційно-інвестиційної моделі розвитку галузі зерновиробництва 
(розробка автора)
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впровадження нової техніки й технологій; впро-
вадження новітніх еОМ та їх програмного забез-
печення; удосконалення організації виробництва 
й праці; продаж і закупівля патентів, ліцензій, 
ноу-хау; заходи щодо стандартизації й метроло-
гічного забезпечення; покращення якості й за-
безпечення конкурентоспроможності продукції. 
Плануючи інноваційно-інвестиційну діяльність 
необхідно ретельно враховувати можливість ви-
никнення проблем і загроз, а також здійснювати 
заходи, спрямовані на мінімізацію їх наслідків. 
Відповідні розробки мають здійснюватися за умо-
ви дотримання таких принципів:

1. Пріоритетності. цей принцип означає, що 
в плані містяться найважливіші й перспективні 
напрями науково-технічних розробок, передба-
чених у прогнозі та реалізація яких забезпечить 
зернотоваровиробникам значні соціально-еко-
номічні соціальні вигоди не лише на найближчий 
відрізок часу, але й на перспективу. Необхідність 
дотримання принципу пріоритетності випливає з 
обмеженості ресурсів на підприємствах галузі.

2. Безперервності планування. Сутність цьо-
го принципу полягає в тому, що на підприємствах 
галузі розробляються короткострокові, середньо-
строкові й довгострокові плани інноваційно-ін-
вестиційного розвитку, що й забезпечить його 
реалізацію.

3. Комплексності розвитку. Принцип озна-
чає, що план інноваційно-інвестиційного роз-
витку тісно пов’язаний з іншими розділами 
загального плану соціально-економічного роз-
витку підприємств галузі зерновиробництва: 
виробничою програмою, планом капітальних 
вкладень, планом щодо праці й кадрів, планом 
собівартості й прибутків, фінансовим планом. 
При цьому спочатку розробляється план інно-
ваційно-інвестиційного розвитку, а потім інші 
розділи плану соціально-економічного розвитку 
підприємств галузі. 

4. економічної обґрунтованості і забезпече-
ності ресурсами. У плани або проєкти інновацій-
но-інвестиційного розвитку включаються тільки 
економічно обґрунтовані й забезпечені необхід-
ними ресурсами заходи.

У сучасних умовах функціонування зернови-
робництва важливим елементом пришвидшення 
його інвестиційного забезпечення є реалізація 
інноваційно-інвестиційних проєктів розвитку та 
необхідний ступінь автоматизації цього процесу. 
Слід зазначити, що вже розроблено та існує до-
сить багато програмних продуктів, які дозволяють 
автоматизувати розрахунок інноваційно-інвести-
ційних проєктів, забезпечити вибір варіантів стра-
тегій розвитку галузі. Серед них потрібно виокре-
мити — ехСеl фірми Місгоsoft та Ргоgесt ехреrt 
Ргоfessional фірми РrО-ІnVеsТ-СОnsulting.  
Засобами програми ехСеl можливо автомати-

зувати різні табличні розрахунки, вона є гнучкою 
у використанні. Проте для планування доходів 
необхідні неабиякі знання з теорії планування, а 
також знання мови програмування ехСеl. За-
собами ж програмного продукту Ргоgесt ехреrt 
Ргоfessional можна цілком автоматизувати вибір 
інвестиційного напряку без особливих витрат 
часу на підготовку та, власне, сам процес плану-
вання. Річ у тім, що ця програма позиціонується 
для складання бізнес-планів. Вона цілком врахо-
вує питання оподаткування, відсотків по кредитах 
та інші тонкощі зернового бізнесу.

Швидкий розвиток інформаційних та циф-
рових технологій, обчислювальної техніки на-
дає фахівцям широкі можливості у створенні усе 
ефективніших фінансово-інвестиційних моделей 
у зерновиробництві через планування можливих 
стратегій як моделювання майбутнього. Розвиток 
моделювання у фінансах та інвестиціях господар-
ських суб’єктів галузі йде шляхом створення мо-
делей, здатних адекватніше описувати реальність. 
Необхідність урахування впливу безлічі динаміч-
но змінюваних у часі факторів обмежує застосу-
вання статичних методів пізнання.

Вони можуть бути рекомендовані тільки для 
проведення попередніх розрахунків, з метою орі-
єнтованої оцінки ефективності проєктів. ефек-
тивнішими, які дозволяють розрахувати проєкт з 
урахуванням безлічі зазначених факторів, є дина-
мічні методи, засновані на імітаційному моделю-
ванні. Імітаційна фінансова та/або інвестиційна 
модель зернового підприємства, побудована за 
допомогою Ргоjесt ехрегt 7, забезпечує генерацію 
стандартних бухгалтерських процедур і звітних 
фінансових документів і, як наслідок, — реалізо-
ваних у часі бізнес-операцій.

Під бізнес-операціями розуміються кон-
кретні дії, здійснювані зерновим підприємством 
у процесі виробничо-економічної діяльності, ре-
зультатом яких є зміни в обсягах і напрямах руху 
потоків коштів та інвестицій. ці моделі відобра-
жають реальну діяльність підприємств у галузі 
зерновиробництва через опис грошових та/або 
інвестиційних потоків (надходжень і виплат) як 
подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Використання імітаційних фінансово-інвес-
тиційних моделей у процесі планування й ана-
лізу ефективності діяльності підприємств зерно-
виробництва або їх інноваційно-інвестиційних 
проєктів, є дуже потужним і дієвим засобом, що 
дозволяє імітувати різні варіанти стратегій і прий-
няти обґрунтоване управлінське рішення, спря-
моване на досягнення цілей їх та галузі загалом. У 
процесі здійснення їх діяльності використовують 
розрахунки, в основі яких лежать важкопрогнозо-
вані фактори, як то: показники інфляції, плано-
вані обсяги збуту і багато інших. Для розроблення 
фінансового плану й аналізу ефективності проєк-
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тів застосовується сценарний підхід; Він передба-
чає проведення альтернативних розрахунків з да-
ними, що відповідають різним варіантам розвитку 
інноваційно-інвестиційних проектів.

Робота з Ргojесt ехрегt 7 може бути представ-
лена у вигляді наступних основних кроків: пер-
ший — побудова моделі; другий — визначення 
потреби у фінансуванні та інвестуванні; третій — 
розроблення стратегії фінансування й інвестуван-
ня; четвертий — аналіз фінансових та інвести-
ційних результатів; п’ятий — формування і друк 
звіту; шостий — введення й аналіз даних про по-
точний стан проєкту в процесі його реалізації. їх 
сутність у програмі полягає в побудові моделі.

Процес побудови моделі є найбільш трудо-
містким і вимагає значної підготовчої роботи 
зі збору й аналізу вихідних даних. Різні модулі 
Ргojесt ехрегt незалежні і доступні користувачу 
практично в будь-якій послідовності. Проте від-
сутність деяких необхідних вихідних даних може 
блокувати доступ до інших модулів програми. Не-
залежно від того, чи ми розробляємо детальний 
план доходів чи хочемо зробити попередній екс-
прес-аналіз інноваційно-інвестиційного проєкту, 
ми повинні ввести основні вихідні дані.

Ідеться про дату початку і тривалість іннова-
ційно-інвестиційного проєкту; перелік продуктів 
і/чи послуг, виробництво і збут яких здійснювати-
меться в його межах; валюту чи дві валюти розра-
хунків для платіжних операцій на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс 
і прогноз його зміни; перелік, ставки й умови ви-
плат основних податків; стан балансу, включаючи 
структуру і склад наявних активів, зобов’язань і 
капіталу підприємства на дату початку проєкту.

Наступним етапом процесу побудови моделі є 
опис плану розвитку підприємства (проєкту) зерно-
виробництва. Для цього необхідно ввести такі ви-
хідні дані: інвестиційний план, у т. ч. календарний 
план робіт із зазначанням витрат і використовува-
них ресурсів; операційний план, включаючи стра-
тегію збуту продукції чи послуг, план виробництва, 
план персоналу, а також виробничі і накладні ви-
трати. Взагалі, Ргоjесt, ехрегt 7 — це комп’ютерна 
система, яка призначена для створення фінансової 
моделі нового чи діючого підприємства незалежно 
від його галузевої належності і масштабів або роз-
мірів діяльності.

Побудувавши за допомогою Ргojесt ехрегt 7 
фінансову модель інвестиційного проєкту, мож-
на: розробити детальний план доходів і визначити 
потребу в коштах на перспективу; визначити схе-
му фінансування підприємств галузі зерновироб-
ництва, оцінити можливість й ефективність за-
лучення коштів з різних джерел; розробити план 
розвитку підприємств чи реалізації їх інновацій-
но-інвестиційних проєктів, визначивши ефек-
тивнішу стратегію маркетингу, а також стратегію 

виробництва, що забезпечує раціональне вико-
ристання матеріальних, людських і фінансових 
ресурсів.

Також програма дає змогу «програвати» різ-
ні сценарії розвитку підприємства, варіюючи 
значення факторів, здатних вплинути на його 
фінансові результати; сформувати стандартні фі-
нансові документи, розрахувати найпоширеніші 
фінансові показники, провести аналіз ефектив-
ності поточної і перспективної діяльності підпри-
ємств зерновиробництва; підготувати бездоганно 
оформлений стратегічний план інноваційно-ін-
вестиційного проєкту, який цілком відповідає 
міжнародним вимогам, українською і кількома 
європейськими мовами.

Для визначення потреби у фінансуванні по-
трібно зробити попередній розрахунок іннова-
ційно-інвестиційного проєкту, в результаті якого 
визначається його ефективність без урахування 
вартості капіталу. В результаті розроблення стра-
тегії інвестування підприємств галузі зернови-
робництва визначається обсяг коштів, необхід-
ний і достатній для покриття дефіциту капіталу 
в кожний розрахунковий період часу з кроком в 
один місяць. Після визначення потреби у фінан-
суванні розробляється його план. Вітчизняний 
користувач має можливість описати два способи 
фінансування: за допомогою залучення акціонер-
ного капіталу; за допомогою залучення позикових 
кош тів.

У процесі розроблення стратегії фінансу-
вання інноваційно-інвестиційного проєкту зер-
нового підприємства користувач має можливість 
промоделювати обсяг і періодичність виплачува-
них дивідендів, а також напрями використання 
вільних коштів (наприклад, їх розміщення на де-
позит у комерційних банках чи придбання акцій 
сторонніх підприємств). У процесі розрахунків 
Ргojесt ехрегt також автоматично генерує стан-
дартні звітні бухгалтерські документи: звіт про 
прибутки і збитки; бухгалтерський баланс; звіт 
про рух коштів; звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських до-
кументів здійснюється розрахунок основних по-
казників ефективності і фінансових коефіцієнтів. 
Користувач може розробити кілька варіантів ін-
новаційно-інвестиційних проєктів відповідно до 
різних сценаріїв їх реалізації. Після визначення 
обраного сценарію він обирається за базовий. На 
його основі виробляється аналіз чутливості і ви-
значаються критичні значення важливіших фак-
торів, що впливають на фінансові результати.

Після завершення виконання інноваційно-
інвестиційного проєкту зернового підприємства 
здійснюється його аналіз та формується звіт про 
виконання. У Ргojесt ехрегt передбачений спе-
ціальний генератор звіту, що забезпечує компо-
нування і редагування звіту за бажанням корис-
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тувача. У його зміст та структуру можуть бути 
вбудовані не тільки стандартні графіки і таблиці, 
але також таблиці і графіки, побудовані користу-
вачем за допомогою спеціального редактора. Та-
кож користувач має можливість доповнити звіт 
коментарями у вигляді тексту. В Ргojесt ехрегt пе-
редбачені засоби для введення фактичної інфор-
мації про хід реалізації проєкту. Актуальна інфор-
мація може вводитися щомісяця.

На основі введеної актуальної інформації і 
плану формується звіт про неузгодженості пла-
нової й фактичної інформації, який може бути 
використаний у процесі управління реалізацією 
інноваційно-інвестиційного проєкту зернового 
підприємства. Розділ «Проєкт» є першим у зміс-
ті Ргоіест ехрегt і доступний після відкриття чи 
створення проєкту. Він призначений для введення 
загальної інформації про проєкт, налаштування 
модулів розрахунку і відображення даних проєкту. 
цей розділ складається з шести модулів: Заголовок. 
Список програмних продуктів. Текстовий опис. 
Відображення даних. Налаштування розрахунків. 
Захист проєкту. Діалоги модулів дають можливість 
ввести необхідну інформацію про найменування 
проєкту, терміни його реалізації, сформувати пере-
лік реалізованої продукції, встановити захист від 
несанкціонованого доступу до проєктних даних, а 
також налаштувати програму для розрахунку і ві-
дображення отриманих результатів.

Важливим елементом ефективного стра-
тегічного розвитку галузі зерновиробництва 
та її підприємств є використання передових 
комп’ютерних і цифрових технологій. А саме, 
Програма Ргojесt ехрегt Professional v.7.00 дає 
змогу порівняти та вибрати кращу із множини 
стратегій розвитку підприємств зерновиробни-
цтва. Важливою особливістю даного програмного 
продукту є також можливість коригування вибра-
ної стратегії вже під час виконання інноваційно-
інвестиційного проєкту (наприклад, зміна ставки 
рефінансування НБУ, курсу долара, зміна подат-
кового законодавства та ін.) [3].

Висновки. У процесі дослідження було визна-
чено, що інвестиційне забезпечення інноваційно-
го розвитку галузі зерновиробництва спирається 
на обґрунтування, розроблення та впровадження 
інноваційно-інвестиційних проєктів та їх про-
грамного забезпечення. Також зростає роль стра-
тегічного планування інноваційно-інвестиційної 
діяльності в галузі зерновиробництва. Розроблен-

ня інноваційно-інвестиційних продуктів має 
спиратися на певні обґрунтування. їх основою є 
маркетингові дослідження, що враховують, на-
самперед, потреби, інтереси й вимоги споживачів 
до продукції, а також конструкторсько-техноло-
гічні роботи. Великого значення набувають такі 
суттєві характеристики нових технологій та інших 
інновацій, як економічність, екологічність, ава-
рійнобезпечність, енерго- та ресурсозбереження, 
інформаційна місткість, можливості діджиталіза-
ції, простота в управлінні тощо.
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Анотація. У статті досліджено особливості діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в 
сучасних умовах господарювання. Визначено, що в Україні підприємства готельно-ресторанного бізнесу в 
більшості випадків класифікують за категоріями відповідно до загальної характеристики, яку визначають 
комплексом вимог до стану матеріально-технічного оснащення; переліку послуг, що надаються; кваліфікації 
персоналу та рівня обслуговування. Досліджено етапи проведення оцінювання відповідності типів зірковості 
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Summary. The article examines the features of the activities of hotel and restaurant businesses in modern eco-
nomic conditions. It was determined that in Ukraine the enterprises of hotel and catering business in most cases klas-
sificeret categories in accordance with the General characteristics which define a set of requirements to material and 
technical equipment; services; staff skills and service. The stages of assessing the compliance of types of star rating of 
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Постановка проблеми. На сьогодні готель-
но-ресторанний бізнес є матеріальну складову 
туристичної галузі та важливим сегментом ринку 
послуг національної економіки, що пов’язаний 
із діяльністю суб’єктів підприємництва, які про-
понують на комерційній основі власні послуги із 
забезпечення клієнтів послугами з розміщення 
та харчування, а також іншими додатковими по-
слугами, що є важливими складовими індустрії 
гостинності. Фінансово-економічна криза, що 
супроводжує сучасні економічні відносини, ви-
магає наукових досліджень економічного напря-
му з метою розроблення та впровадження пере-
дових організаційно-управлінських технологій 
у готельно-ресторанному бізнесі, що зумовлює 
перегляд теоретичних основ особливостей діяль-
ності досліджуваних підприємств для належного 
формування обліково-аналітичного забезпечення 
як інформаційної складової системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особ-
ливості діяльності підприємств готельно-рес-
торанного бізнесу у своїх працях досліджували 
С. І. Байлик, Н. М. Гоблик-Маркович, К. В. Ка-
лєнік, М. О. Корнілевська, Л. І. Нечаюк, П. Р. Пу-
центейло, А. е. Саак, Н. О. Телеш, М. В. якимен-

ко та ін. Проте більшість проблемних аспектів, 
пов’язаних з їх діяльністю в сучасних умовах гос-
подарювання, проводилися на недостатньому 
рівні й потребують перегляду теоретичних основ 
із удосконалення системи управління.

Мета статті. Дослідження особливостей ді-
яльності підприємств готельно-ресторанного біз-
несу в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зультати дослідження підтверджують, що у ми-
нулому готельно-ресторанний бізнес впродовж 
багатьох років асоціювався з поняттям «готельне 
господарство», що співвідносилося з фінансово-
господарською діяльністю, яка полягала в надан-
ні платних послуг розміщення в готелях. Згодом, 
зі збільшенням попиту споживачів на послуги та 
зацікавленням готельних закладів до розширення 
комплексності обслуговування, послуги розмі-
щення стали тісно пов’язуватися з харчуванням 
і реалізацією додаткових послуг. це дає підстави 
для визначення поняття «готельно-ресторанне 
господарство» або «готельно-ресторанний комп-
лекс», що включає в себе проживання, харчуван-
ня, а також надання інших додаткових і супутніх 
послуг [1, с. 146].
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На думку О. М. Головко, підприємства готель-
но-ресторанного комплексу — заклади визначеної 
категорії, які забезпечують організацію розміщен-
ня та харчування за межами місця постійного про-
живання споживачів послуг [2, с. 178]. О. Л. Ремес-
лова під підприємством готельно-ресторанного 
бізнесу розуміє суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми, що призначені для 
надання послуг з розміщення і харчування, залеж-
но від їх типу, призначення та місця розташування, 
кількості зірок тощо [3]. Згідно з чинним класифі-
катором видів економічної діяльності діяльність 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу на-
лежить до секції І «Тимчасове розміщування й 
організація харчування», яка включає в себе на-
дання місць для короткострокового проживання, 
а також надання готових страв і напоїв для спо-
живання на місці [4].

Спираючись на статистичні показники 
2018 р., учасниками ринку готельно-ресторанно-
го бізнесу України є як юридичні особи — 13,7 %, 
так і фізичні особи-підприємці, частка яких ста-
новила 86,3 %. Подібна суттєва перевага фізичних 
осіб-підприємців на ринку пояснюється наяв-
ністю в податковому законодавстві спеціального 
режиму оподаткування (спрощена система опо-
даткування), що створює особливі переваги, на 
відміну від оподаткування діяльності юридичних 
осіб.

Негативні фактори, які супроводжують наці-
ональну економіку, змушують систему управлін-
ня підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
здійснювати пошук ефективних управлінських 
рішень з удосконалення якості послуг, що пропо-
нуються, забезпечувати рівень комфорту тощо [5, 
с. 25]. Для цього менеджменту суб’єкта господа-
рювання слід враховувати таке: висока культура 
і якість обслуговування забезпечує конкурентні 
переваги на ринку, що позитивно позначається на 
результатах фінансово-господарської діяльності. 
Важливим критерієм, який впливає на діяльність 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу, а 
відповідно і на побудову систем обліку та вну-
трішнього контролю, є виділення класифікацій-
них характеристик.

Класифікаційні ознаки підприємств готель-
но-ресторанного бізнесу — це групування за пев-
ними критеріями, які дають можливість нести 
відповідальність за якість послуг, характеризувати 
умови організації проживання та харчування спо-
живачів, а також виділити відповідно до організа-
ційної структури та здійснюваних процесів цен-
три відповідальності і центри витрат.

В Україні підприємства готельно-ресторан-
ного бізнесу здебільшого класифікують за кате-
горіями відповідно до загальної характеристики, 
яку визначають комплексом вимог до: стану мате-
ріально-технічного оснащення; переліку послуг, 

що надаються; кваліфікації персоналу та рівня 
обслуговування [6, с. 75]. Загальна класифікація 
видів підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
є такою:

1. Залежно від рівня цін.
2. За місткістю номерного фонду.
3. За рівнем комфорту.
4. За наявністю закладу харчування.
5. За рівнем обслуговування в закладі харчу-

вання.
6. За місцем розташування.
Існують не лише загальні для всіх підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу особливості орга-
нізації та функціонування, кожне з них має свою 
особливість, пов’язану з місцем розташування та 
ціновою політикою [7, с. 215]. Відповідно до кла-
сифікаційної ознаки — за місткістю номерного 
фонду — пропонуємо виділяти мікрокомплекси 
(до 10 номерів), малі комплекси (до 30 номерів), 
середні (від 30 до 100 номерів) та великі комплек-
си (більше 100 номерів). Водночас закордонна 
практика та вчені пропонують іншу класифікацію 
даної ознаки: малі (до 150 номерів), середні (від 
150 до 299 номерів), великі (від 300 до 600 номе-
рів) та мега (більше 600 номерів). Обґрунтуванням 
у виборі наших ознак є класифікація підприємств 
у статистичному щорічнику України.

Залежно від кількості номерів здійснюється 
поділ номерного фонду на секції та корпуси, що 
дає змогу ефективніше побудувати систему об-
ліку та контролю за центрами відповідальності. 
Також слід враховувати цінову категорію послуг, 
яка формується топ-менеджментом та/або влас-
никами підприємства. Найважливішою класи-
фікаційною характеристикою для підприємств 
є класифікаційна ознака — за рівнем комфорту, 
яка відіграє значну роль у вирішенні питань з ор-
ганізації діяльності. Відповідно, від цієї класифі-
кації будуть залежати насамперед вимоги до ма-
теріально-технічної бази (стан номерного фонду, 
технічне оснащення готелю, перелік додаткових 
послуг, вимоги до наявності та стану підприємств 
харчування, кваліфікації персоналу тощо), якість 
готельних послуг та їх перелік, що пропонується.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку встанов-
лення категорій готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання послуг з тимчасово-
го розміщення (проживання)» категорії готелям 
можуть встановлюватися за результатами добро-
вільної сертифікації послуг з тимчасового роз-
міщення стосовно безпеки для життя і здоров’я 
споживачів послуг [8]. Для готельно-ресторанних 
комплексів України передбачаються такі катего-
рії: «п’ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві 
зірки» та «одна зірка» [9].

Встановлення категорій (типів зірковості) 
здійснюється спеціальною комісією на основі 
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прийнятого рішення за результатами розгляду до-
кументів, яку затверджує Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України. До складу комісії 
входять: представники міністерства, інших заці-
кавлених центральних органів виконавчої влади, 
органів з питань сертифікації та за згодою пред-
ставників громадських організацій. Категорії зір-
ковості готельно-ресторанних комплексів Укра-
їни надаються на підставі Державного стандарту 
України (Держстандарт 4269:2003) «Послуги ту-
ристичні. Класифікація готелів», що проводиться 
за відповідними етапами (табл. 1).

Категорія зірковості визначається на основі 
набраних балів. Критерії бальної оцінки суб’єктів 
господарювання готельно-ресторанного бізнесу 
наведено в табл. 2.

Слід зазначити, що чинним законодавством 
допускається зменшення на 10 % необхідної кіль-
кості балів. якщо за результатами проведеного 
оцінювання суб’єкт господарювання не відпові-
дає категорії, встановленій за попереднім оціню-
ванням, то приймається таке рішення:

— у випадку, якщо балів не вистачає до певної 
категорії, — присвоюється нижча категорія;

Таблиця 1
Етапи проведення оцінювання відповідності типів зірковості підприємств готельно-ресторанного бізнесу

етапи характеристика

Перший
Проводиться попереднє оцінювання відповідності суб’єкта господарювання встановленим 
вимогам. За результатами проведеної перевірки складається протокол відповідності одній із 
категорії

Другий
Здійснюється бальне оцінювання суб’єкта господарювання за відповідними критеріями. За 
результатами бальної оцінки складається протокол і вказується сумарна кількість балів

Третій
Здійснюється остаточне оцінювання відповідності до певної категорії, на яку претендує 
суб’єкт господарювання

Таблиця 2
Критерії бального оцінювання суб’єктів господарювання готельно-ресторанного бізнесу

Вид суб’єкта господарювання Критерії оцінок з урахуванням категорії

Суб’єкти господарювання  
з кількістю понад 50 номерів

120 балів — для категорії «п’ять зірок»;
100 балів — для категорії «чотири зірки»;
80 балів — для категорії «три зірки»;
50 балів — для категорії «дві зірки»;
20 балів — для категорії «одна зірка»

Суб’єкти господарювання  
з кількістю менше 50 номерів

70 балів — для категорії «п’ять зірок»;
60 балів — для категорії «чотири зірки»;
45 балів — для категорії «три зірки»;
35 балів — для категорії «дві зірки»;
18 балів — для категорії «одна зірка»

— у випадку, якщо бали є вищими для катего-
рії, на яку претендує суб’єкт господарювання, — 
присвоюється категорія, що відповідає поперед-
ній оцінці.

Готельні комплекси органічно пов’язані з 
послугами організації харчування. Відповідно до 
класифікаційної ознаки — за рівнем ресторанно-
го обслуговування — на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу обов’язково повинно роз-
ташовуватися приміщення для надання послуг з 
харчування (щонайменше один об’єкт із зазна-
чених у класифікації). Ресторан (кафе) може мати 
декілька залів, окремі кабінети, але при цьому 
кількість столів має бути не менше ніж 75 % від 
кількості місць у готелі. Основна специфіка поля-
гає в тому, що ресторан та/або кафе, бар, їдальня 
обов’язково повинні бути структурними підрозді-
лами комплексу.

Незважаючи на використання аналогічних 
принципів ресторанного бізнесу, управління та-
ким закладом у готельно-ресторанному комплек-
сі певною мірою відрізняється від управління не-

залежним рестораном. це пов’язано насамперед 
із необхідністю забезпечення харчуванням спо-
живачів послуг з розміщення, що є обов’язковою 
складовою основної готельної послуги. Крім того, 
ресторанний підрозділ може надавати послуги 
окремо як споживачам готельних послуг (додат-
кова послуга), так і стороннім особам (проведен-
ня бенкетів, кейтерингу тощо).

У сучасних умовах важливе місце на підпри-
ємствах відводиться діяльності барів. Залежно від 
місця розташування їх класифікують:

— ресторанні — розташовані в торговельному 
залі ресторану та призначені для обслуговування 
клієнтів ресторанного комплексу;

— вестибюльні — розташовані у вестибюлі 
комплексу, внаслідок чого мають зручне розта-
шування для обслуговування відвідувачів, клієн-
тів та гостей;

— бари при центрах оздоровлення — харак-
терні для підприємств із рівнем комфорту «чо-
тири зірки» та «п’ять зірок». У них пропонується 
широкий асортимент прохолоджувальних напоїв, 
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коктейлів, кондитерських виробів та іншого асор-
тименту залежно від виду структурного підрозді-
лу;

— допоміжні — знаходяться на поверхах го-
тельного комплексу, які призначені для обслуго-
вування клієнтів у номерах;

— бенкетні — знаходяться в бенкетному залі, 
який використовується для обслуговування бен-
кетних заходів та конференцій;

— міні-бари — бари з холодильником у номе-
рах готелю з високим рівнем комфорту.

Призначені для цілодобового забезпечення 
клієнтів напоями та десертами. Згідно з формою 
обслуговування заклади харчування підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу поділяються на: 
комплекси повного самообслуговування; з част-
ковим обслуговуванням офіціантами; повним 
обслуговуванням офіціантами. За рівнем обслу-
говування та переліком послуг, що надаються рес-
торанними підрозділами підприємств готельно-
ресторанного бізнесу в Україні, вони поділяються 
на три класи: люкс, вищий та перший [10].

Залежно від категорії (типу зірковості) номер-
ний фонд готельного комплексу комплектують 
спеціалізованими робочими активами: ліжками, 
постільними речами (матраци, подушки, ков-
дри), приліжковими килимами, шафами, столами, 
стільцями, дзеркалами, телевізорами, холодиль-
никами тощо. Також є обов’язковий мінімальний 
набір постільних речей і постільної білизни (про-
стирадла, підодіяльники, наволочки, рушники) та 
іншого інвентарю. Для безперебійного забезпечен-
ня клієнтів постільними речами та білизною необ-
хідну кількість розраховують виходячи з наявних 
місць у готелі та частоти зміни білизни.

Відповідно до типу комфорту, а також по-
літики готельно-ресторанного суб’єкта госпо-
дарювання працівників можуть забезпечувати 
такими спеціалізованими робочими активами, 
як формений одяг та спецодяг. Слід зазначити, 
що формений одяг для готельних комплексів за 
рівнем комфорту «п’ять зірок», «чотири зірки» 
і «три зірки» є обов’язковим. Також такий одяг 
є в офіціантів та працівників кухні. Формений 
одяг працівників підприємства готельно-ресто-
ранного бізнесу має бути диференційований за 
наявними службами та відображати характерні 
особливості комплексу [10].

Для надання послуг з розміщення клієнтів 
обов’язково на підприємствах повинні перед-
бачатися: зона приймання (рецепція), служба 
прий мання та зона відпочинку, а також номер-
ний фонд. Залежно від категорії (типу зірковості) 
комплексу та переліку додаткових послуг підпри-
ємства можуть мати у своїй організаційній струк-
турі: бізнес-центри, конференц-зал, приміщення 
для біологічного відновлення організму (sPa-
салони, спортзали, фітнес-зали, басейни тощо), 

медичні кабінети, перукарні, відділи побутового 
обслуговування, магазини, кіоски, пральні, хім-
чистки, автостоянку (з можливим наданням по-
слуг технічного обслуговування автомобіля), від-
діли прокату тощо.

Крім організаційної структури підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу за рівнем ком-
форту, важливим аспектом їхньої діяльності є 
комплексний характер готельної пропозиції або 
готельний продукт, що пропонується спожива-
чам, який визначається кожним суб’єктом госпо-
дарювання самостійно з урахуванням відповідних 
особливостей: попиту та пропозиції, місця роз-
ташування, цінової політики, а також переліку 
послуг. економічна суть діяльності підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу полягає у немате-
ріальному характері її діяльності, оскільки резуль-
татом діяльності є не готовий продукт, а пропози-
ція специфічного виду послуг.

Відповідно до Закону України «Про ту-
ризм» готельна послуга — господарська операція 
суб’єкта підприємництва з розміщення клієнтів у 
номері (або надання окремого місця), що перед-
бачає тимчасове проживання в комплексі, а та-
кож інші види діяльності, пов’язані з наданням 
послуг з розміщення, тимчасового проживання та 
харчування [11].

Л. І. Нечаюк стверджує, що готельно-ресто-
ранна послуга — це господарська операція під-
приємства з метою задоволення вимог споживача, 
що пропонується при розміщенні та тимчасовому 
проживанні й організації харчування [12]. Готель-
на послуга складається з основних (обсяг послуг 
готельно-ресторанного комплексу (розміщення й 
харчування), що включаються в ціну номера (міс-
ця) та надаються споживачу відповідно до дого-
вору) і додаткових (обсяг послуг готельно-ресто-
ранного комплексу, які не належать до основних 
послуг, замовляються та оплачуються споживачем 
додатково) послуг, які надаються клієнтові відпо-
відно до категорії суб’єкта господарювання.

Процес надання основної послуги можна умов-
но поділити на кілька основних етапів: інформація 
про надання комплексу послуг; резервування (бро-
нювання) місць; реалізація послуг; зустріч і проводи 
гостей; обслуговування під час перебування в готелі 
[13, с. 150]. Вихідна інформація про характер осно-
вних послуг відображається в назві та в інформації 
про місцезнаходження та категорії підприємства. 
Постійне збільшення основних і додаткових послуг, 
що надаються підприємствами готельно-ресторан-
ного бізнесу, залежно від рівня обслуговування, роз-
міру та структури, зумовлює створення різної орга-
нізаційної структури. Тому правильна класифікація 
готельних послуг є запорукою ефективної системи 
управління та побудови належної системи бухгал-
терського обліку і внутрішнього контролю діяль-
ності досліджуваних підприємств.
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Окрім готельної послуги з розміщення, під-
приємства готельно-ресторанного бізнесу про-
понують послуги з харчування, що виражається у 
таких формах:

— розміщення та сніданок у номері або у спе-
ціалізованому закладі;

— розміщення та харчування в ресторані 
(барі, кафе);

— розміщення, харчування та цілодобове об-
слуговування з бару.

Важливим аспектом належної побудови 
системи обліку і внутрішнього контролю на під-
приємствах готельно-ресторанного бізнесу є 
виокремлення організаційної структури з ура-
хуванням обсягів діяльності та видів послуг, що 
пропонуються підприємством з урахуванням 
типу зірковості. У процесі дослідження нами 
встановлено: у структурі підприємств готель-
но-ресторанного бізнесу слід виділяти основні 
й допоміжні служби, які забезпечують надання 
основної послуги (послуги з розміщення і хар-
чування), та додаткові підрозділи, що забезпечу-
ють надання додаткових послуг. Перелік і склад 
служб, відділів та підрозділів залежить від його 
величини й видів послуг.

У структурі великих підприємств окремо ви-
діляються основні й додаткові підрозділи для на-
дання основних послуг та допоміжні підрозділи, 
які призначені для надання додаткових послуг 
[14, с. 74]. До основних підрозділів належать служ-
ба прийому та розміщення, служба бронювання, 
сервісна служба, консьєрж-служба, служба пор-
тьє, відділ управління й обслуговування номерів, 
ресторанний комплекс (бар, кафе). До допоміж-
них підрозділів, які є учасниками надання основ-
ної послуги, відносять пральню, відділи ремонту 
одягу та взуття тощо. Додатковими підрозділами 
залежно від категорії готелю є: конференц-зал, 
бізнес-центр, спортивно-оздоровчий центр, 
квиткове бюро, хімчистка, туристичне агентство, 
медичний центр, перукарня, відділ прокату, авто-
майстерня.

Структура малих закладів готельно-ресторан-
ного бізнесу складається з основних, допоміжних 
та додаткових підрозділів. Проте склад цих під-
розділів налічує значно меншу кількість служб та 
штатного персоналу. Зокрема, на більшості під-
приємств служба прийому та розміщення виконує 
обов’язки служби бронювання, а консьєрж-служ-
ба та служба портьє відсутні. Відділ управління та 
обслуговування номерів налічує лише одну або 
декілька покоївок. Послуги пральні та хімчистки 
здійснюють сторонні організації. Значно мен-
ша кількість додаткових підрозділів. Відповідно 
значно менший склад фінансової служби в скла-
ді якої є лише бухгалтерія. Наявність на підпри-
ємствах готельно-ресторанного бізнесу значної 
кількості структурних підрозділів та переліку по-

слуг передбачає складну організаційну структуру, 
що вимагає побудови системи обліку та внутріш-
нього контролю за центрами витрат і центрами 
відповідальності.

Отже, центри витрат і центри відповідальнос-
ті слід виділяти з урахуванням наявної структури 
підприємства, видів послуг, що надаються на під-
приємствах готельно-ресторанного бізнесу [15, 
с. 35]. Кожному виділеному центру (центру ви-
трат, центру доходів) делегуються певні повнова-
ження, які передбачені посадовими обов’язками, 
а керівники центрів є відповідальними за прийня-
тими управлінськими рішеннями, які стають за-
цікавленими за результативність діяльності свого 
структурного підрозділу. центри відповідальності 
можна поділити за такими рівнями: первинний 
центр відповідальності, центри відповідальності 
І і ІІ рівнів.

У процесі надання послуг з розміщення цен-
трами витрат передбачені структурні підрозділи: 
рецепція, готельні номери, служба покоївок, бі-
лизняна, пральня та інші допоміжні відділи для 
надання готельних послуг. Первинними цен-
трами відповідальності є працівники рецепції, 
швейцар, портьє, консьєрж, метрдотель, покоїв-
ки та кастелян.

За операціями з надання послуг з харчування 
центри витрат формуються за наявними струк-
турними підрозділами, які задіяні в наданні по-
слуг: кухня, торговельний зал (бенкетний зал), 
бар і відкритий літній майданчик. Розподіл робіт 
за виділеними центрами відповідальності дає змо-
гу персоніфікувати відповідальність працівників 
підприємства за результати діяльності, а система 
управління має в наявності належну інформацію, 
необхідну для ефективного управління відповід-
ного центру витрат.

Висновки. Таким чином, узагальнення особ-
ливостей діяльності підприємств готельно-рес-
торанного бізнесу дозволило виділити низку 
характерних ознак, які є важливими під час по-
будовисистеми обліку та внутрішнього контролю. 
Особливостями діяльності є види послуг, що про-
понуються підприємствами готельно-ресторан-
ного бізнесу залежно від типу зірковості та наяв-
ності структурних підрозділів. Така особливість 
зумовлює перетворення організації та управління 
підприємством на складний процес з точки зору 
забезпечення ефективності механізму обслуго-
вування, ціноутворення і планування, що безпо-
середньо впливає на побудову системи обліку та 
внутрішнього контролю.
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УДК 005.004 D. I. Solovyov, 
М. Yu. Statyeva, 
Т. I. Trushnikova

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) AS A PART OF ThE COMPLEX 
DECISION SuPPORT SYSTEM IN buSINESS

Анотація. У статті визначено та проаналізовано головні концепти систем управління інформацією. 
Обґрунтовані особливості подання коректної інформації, а також її повнота, своєчасність, актуальність, 
рівень агрегації, надійність, точність, застосовність та економічна ефективність. Визначено місце систе-
ми управління інформацією в процесі прийняття рішення та її важливість. Описано чотири існуючих систе-
ми управління інформацією, а саме: система управління базами даних, система інформаційного передбачен-
ня, інформаційна система розроблення рішення, інформаційна система прийняття рішення. Розтлумачено 
базові концепти застосування комп’ютера в роботі. Проаналізовано переваги та недоліки централізованої 
системи децентралізованих версій.

Ключові слова: система управління інформацією, система управління базою даних, система інформацій-
ного передбачення, інформаційна система розроблення рішення, інформаційна система прийняття рішення.

Summary. In this article we have notified and analyzed the main concepts of a management information system. 
The features of correct information, as also its exhaustiveness, timeliness, relevance, aggregation level, reliability, 
accuracy, usability, and cost-effectiveness have been described. The place of management information systems in the 
process of decision making and the value of information have been defined. We have described four types of MIS, they 
are: databank information system, predictive information system, decision-making information system, and decision-
taking information system. Basic computer concepts have been explained. The advantages and disadvantages of cen-
tralized versus decentralized systems have been examined.

Key words: management information system, databank information system, predictive information system, deci-
sion-making information system, decision-taking information system.
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ment information systems. to davis g. B., and Olson 
m. h., imboden n., Keen, P. g., & morton m. s., 
they described four categories of management infor-
mation systems: (1) databank information system, (2) 
predictive information system, (3) decision-making 
information system, and (4) decision-taking informa-
tion system [4; 5; 6]. the classification is based on the 
level of support that the information system provides 
in the process of decision making. to lucas, h. c., 
Jr. who comprehensively presents these four types of 
systems: Databank Information System, Predictive In-
formation System, Decision-Making Information Sys-
tem, Decision-Taking Information System [7]. to mar-
tin, J. they designed a decision support system (dss), 
this set of programs is the model based on non redun-
dancy and means that each individual piece of data 
exists only once in the database [8]. mason, r. d., 
& swanson, B. e., they defined that an appropriate 
structure means that the data are stored in such a way 
as to minimize the cost of expected processing and 
storage. all these much respected person made a solid 
base for further development of the management in-
formation systems and their successful appliances [9].

The purpose is to summarize all the information 
up to date and to analyze the applying of management 
information systems in the process of decision making 
and decision taking activities.

Presentation of the main research material. infor-
mation is data that have been put into a meaningful 
and useful context and communicated to a recipient 
who uses it to make decisions. information involves 
the communication and reception of intelligence 
or knowledge. it appraises and notifies surprises and 
stimulates, reduces uncertainty, reveals additional al-
ternatives or helps eliminate irrelevant or poor ones, 
and influences individuals and stimulates them to ac-
tion. an element of data may constitute information in 
a specific context; for example, when you want to con-
tact your friend, his or her telephone number is a piece 
of information; otherwise, it is just one element of 
data in the telephone directory. computers are able to 
process the most functions much easy; the big amount 
of data can be processed quickly through computers 
through the conversion to the informed data. some 
data enter into the system and are transformed into the 
system’s output, that is, information to help managers 
in their decision making.

the information in general has some specific 
characteristics we can to describe and specify.

the characteristics of good information are rel-
evance, timeliness, accuracy, cost-effectiveness, reliabil-
ity, usability, exhaustiveness, and aggregation level.

information is relevant if it goes to improve good 
decision making. it might also be relevant if it im-
proves a previous decision. if it does not have anything 
to do with your questions, it is unsuitable.

Timeliness refers to the acceptance of the infor-
mation presented to the users. Prevalence of data or 

Articulation of the problem. information is an im-
portant agent in the managing business and business 
organizations. Permanently accessible actual informa-
tion is a condition for doing well the managerial activi-
ties such as leading, organizing, planning, and control. 
the information business system created as a human 
nervous system, it has numerous links that connects all 
the structure’s components together. it also provides 
the better functioning and surviving in a competitive 
marketing environment. One way or another, modern 
business organizations build on information.

a computer-based system was created to support 
and ensure the management, as well their related op-
erations, and multiple decision functions of a business 
organizations. in business management information 
systems organizations provide information support 
especially for decision makers. management informa-
tion systems ensure the operation of the management 
information systems, design processing systems, and 
keep decision support systems and strategic informa-
tion systems in their work condition.

the worked up information must be understand-
able to a user and contains all data the business need. 
the business information system is the most important 
component that operates to achieve a needed purpose. 
sometimes a management information system is dif-
ficult and time-consuming to gather, transmit process 
and store data contained onto all business resources 
and programs. the decision makers within the organi-
zation need up to date management information to 
use, so it should be designed and launched as a system 
that makes possible to use and produce the business 
conversion a management information system, there-
fore, produces information that supports the manage-
ment functions of an organization.

Analysis of the recent researches and publications. 
management information systems are well studied 
and analyzed by numerous scientists and researchers 
on the most important directions such as databank 
information system, predictive information system, de-
cision-making information system, and decision-taking 
information system. however new-comings from the 
business societies let us precise and develop the stable 
concepts that grounded the task areas. We’re appreci-
ate to ahituv, neumann, & riley for the description of 
the decision-making process in a way that information 
is obscure and the outcomes are scaled by multiple and 
incomparable dimensions so it can attempt to perform 
a multi attribute analysis or derive an overall subjective 
value [1]. to awad, e. m., & gotterer, m. h., Baner-
jee, u. K., & sachdeva, r. K who describes the process 
of decision making as comprising four steps: intelli-
gence, design, choice, and review and enter the mean-
ing of intelligence stage, it can encompass collection, 
make classification, processing, and presentation of 
data relating to the organization and its environment 
[2; 3]. this is necessary to identify situations calling 
for decision because there are various types of manage-
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information is the time gap between the occurrences 
of an event in the field until its presentation to the user 
(decision maker). When this amount of time is very 
short, we describe the information system as a real-
time system.

Accuracy is measured by studying the data to up-
to-date events. the importance of accurate data dif-
fers with the kind of decisions that we need to make. 
Payroll presented information must be always exact. 
approximations will not relevant. for example, a gen-
eral estimation of how much time was devoted to a 
particular staff activity should be considered as all that 
they need for.

The value of Information is the next important 
question to resolve.

information has a great impact on decision mak-
ing, and consequently its value is tied to the result of 
the decisions we make and apply. information itself 
doesn’t have a universal value. its value is related to 
those specialists who use it, when it is used, and to the 
situation when used. in such a context, information is 
similar to other obstacles.

economists distinguish value from cost or price of 
a commodity incurred to produce or procure the com-
modity. Obviously, the value of a product must be 
higher than its cost or price for it to be cost-effective 
[1: 15].

the concept of normative value of information 
has been developed by economists and statisticians 
and is derived from decision theory [2:48]. the basic 
argument of the theory is that we always have some 
preliminary knowledge about the case of events that 
are applicable to our decisions. additional informa-
tion might modify our view of the occurrence possi-
bilities and accordingly change our decision and the 
expected payoff as a result of the decision. the value 
of additional information is, therefore, the difference 
in expected pay off received by reduced uncertainty 
about the future event [2: 57].

information supports decisions, decisions trigger 
actions, and actions affect the achievements or per-
formance of the organization. «if we can measure the 
differences in performance, we can trace the impact 
of information, provided that the measurements are 
carefully performed, the relationships among variables 
are well defined, and possible effects of irrelevant fac-
tors are isolated. the measured difference in perfor-
mance due to informational factors is called the realis-
tic value or revealed value of information [3: 89]».

for most information systems, especially those 
that support middle and top levels of management, the 
resulting decisions often relate to events that are not 
strictly defined and involve probabilities that cannot be 
quantified. the decision-making process often is ob-
scure and the outcomes are scaled by multiple and in-
comparable dimensions. in such cases, we may either 
attempt to perform a multi attribute analysis or derive 
an overall subjective value. the subjective value reflects 

people’s comprehensive impression of information 
and the amount they are willing to pay for specific in-
formation [3: 125].

Information as an Aid to Decision Making. By 
simon the process of decision making as comprising 
four steps: intelligence, design, choice, and review. 
the intelligence stage encompasses collection, classi-
fication, processing, and presentation of data relating 
to the organization and its environment. this is neces-
sary to identify situations calling for decision. during 
the decision stage, the decision maker outlines alterna-
tive solutions, each of which involves a set of actions 
to be taken. the data gathered during the intelligence 
stage are now used by statistical and other models to 
forecast possible outcomes for each alternative. each 
alternative can also be examined for technological, be-
havioral, and economic feasibility. in the choice stage, 
the decision maker must select one of the alternatives 
that will best contribute to the goals of the organiza-
tion [4:234].

how better to classify the Management Infor-
mation Systems. there are various types of manage-
ment information systems. the researches mason and 
swanson describe four categories of management in-
formation systems: databank information system, pre-
dictive information system, decision-making information 
system, and decision-taking information system. the 
classification is based on the level of support that the 
information system provides in the process of decision 
making.

Databank Information System is about to observe, 
classify, and store any item of data which might be po-
tentially useful to the decision maker. a second exam-
ple of data that might be recorded in a database (this 
time involving data internal to the organization) is as 
follows:

— number of extension staff by category and as-
signed to a particular business;

— number of work hours devoted by staff to se-
lected concerns for a particular business;

— total extension salary costs and other expenses 
by a particular business;

— number of demonstrations conducted for se-
lected farm technologies a particular business;

— number of on-farm trials conducted for select-
ed farm technologies a particular business.

each of these databases can be summarized and 
converted to single tabular presentations of informa-
tion of interest to management. When information 
from two or more time periods is compared, trends can 
be observed.

Predictive Information System. this system moves 
beyond pure data collection and the determination of 
trends over time. Predictive information systems pro-
vide for the drawing of inferences and predictions that 
are relevant to decision making. if data from the above 
examples were to be used in this way, it is possible to 
obtain information useful for making predictions or 
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for drawing inferences. for example, tables containing 
the following information for a given village, region, or 
area might be produced:

— the ratio between the number of farms and the 
various categories of extension staff members;

— the ratio between the amount of farmland and 
the various categories of extension staff members;

— amount of extension financial operating re-
sources allocated per year to selected farmer problems 
or concerns;

— amount of extension financial resources, both 
salary and operating expenses, allocated per year to se-
lected extension approaches to solving different farm-
er problems or concerns.

information obtained from these kinds of analy-
ses is normally summarized in a two-way tabular for-
mat. and likewise, the information often is compared 
over time. managers can then use such information 
to make predictions, for example to forecast costs of 
particular undertakings for budgeting purposes or as a 
basis for predicting results if a given change is made, 
such as change in the number of demonstrations with 
a given change in staffing.

Decision-Making Information System goes one 
step further in the process of decision making and in-
corporates the value system of the organization or its 
criteria for choosing among alternatives. an exten-
sion organization’s values are many and varied. they 
include concerns for resolving business problems, 
increasing and providing for stability of business in-
comes, and improving the quality of business life. But 
they also including and providing for stability of busi-
ness incomes, and improving the quality of business 
life. But they also include an intent to provide well for 
staff members (training, adequate salaries, etc.) and to 
aid in the process of bringing about economic develop-
ment.

information regarding these various attributes 
helps managers to make more enlightened decisions.

Decision-Taking Information System is a decision 
system in which the information system and the de-
cision maker are one and the same. management is 
so confident in the assumptions incorporated in the 
system that it basically relegates its power to initiate 
action to the system itself. airplanes carry automatic 
pilot systems, which are an example of a decision-
taking system. Once activated, the system itself keeps 
the plane on course and at the proper speed and al-
titude (according to parameters determined by the 
pilot). another example of decision-taking informa-
tion systems is found in modem factory production. 
in automobile production, continuous inventories of 
parts are maintained by computer as cars move down 
an assembly line. Orders are placed automatically by 
the computer when additional parts are needed. this 
is done without the intervention of a manager.

as suggested above, at every phase of the man-
agement process, managers need information in order 

to make effective decisions. this we call management 
information. it does not include purely functional in-
formation or technical information, such as packages 
of practices for rice or wheat cultivation. management 
information is the information required by manag-
ers as they make their decisions, such as the number 
of extension personnel employed by category, their 
training requirements, career development plans, job 
descriptions, budgets, forecasts, benchmark surveys, 
reports on socioeconomic conditions of people served, 
and existing facilities the main purpose of manage-
ment information systems is to provide management 
information to decision makers at various levels in the 
organization.

flexibility means the ability to retrieve informa-
tion from a system in whatever form it may be needed 
by decision makers. therefore, data need to be col-
lected in some detail so that they can be rearranged 
or summarized according to the needs of managers. 
But system design should not be too complex because 
it must first serve the needs of the lowest levels of man-
agement that are likely to be instrumental in collecting 
important components of the original data. in addi-
tion, the system also must serve the needs of the dis-
trict, regional, state or provincial, and national levels. 
therefore, considerable care must be taken in assess-
ing what types of information are required by manage-
ment at the different levels. at the same time, effort 
must be made to ensure that the information collected 
meets acceptable standards of accuracy, timeliness, 
and coverage for each level.

Organization of a database. data are usually gen-
erated at the field level through transaction-processing 
systems, but once the data are captured, any echelon 
along the organizational hierarchy may use them, pro-
vided that information requirements have been well 
defined, appropriate programmes have been imple-
mented, and a means has been arranged for the sharing 
of the data. this would imply that the same data can 
be used by different sets of programs; hence we dis-
tinguish between the database (a set of data) and the 
applications (a set of programs). in a decision support 
system (dss), this set of programs is the model base 
[5: 97].

the term database may refer to any collection of 
data that might serve an organizational unit. a database 
on a given subject is a collection of data on that subject 
that observes three criteria: comprehensiveness (com-
pleteness) and appropriate structure. comprehensive-
ness means that all the data about the subject are ac-
tually present in the database. non redundancy means 
that each individual piece of data exists only once in the 
database. appropriate structure means that the data are 
stored in such a way as to minimize the cost of expected 
processing and storage.]the idea of a large corporate 
database that can be flexibly shared by several applica-
tions or model bases has been realized by means of soft-
ware packages specially devised to perform such tasks. 
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these packages, called database management systems 
(dBmss), are available in the market under different 
trade names such as Oracle, sYBase, ingres, 
fOxBase, and dBase [6:147; 7,8,9].

Networking and interactive processing. the two 
principal blocks that facilitate development and use of 
mis are dBms and telecommunications. the former 
makes data integration possible, while the latter brings 
information closer to the end users, who constitute 
nodes in a telecommunication network. the notion of 
telecommunications implies that some geographical 
distance exists between the computer site and the users’ 
locations and that data are electronically transmitted 
between them. remote applications may be executed 
between two floors in the same building, two offices in 
the same city, two offices on the same continent, or two 
places on opposite sides of the globe [7:38].

Conclusions we made. the need for organizing 
databases and their integration and the need for pro-
grams for decision analysis to evolve a decision sup-
port system have been explained. an assessment of 
hardware, software, and networking requirements for 
a typical computer-based mis for a national agricul-
tural extension system has been illustrated. Data refers 
to raw, unevaluated facts, figures, symbols, objects, 
events, etc. data may be a collection of facts lying in 
storage, like a telephone directory or census records.

First is the characteristics of good information are 
relevance, timeliness, accuracy, cost-effectiveness, reli-
ability, usability, exhaustiveness, and aggregation level.

Second is the information is relevant if it goes to 
improve good decision making. it might also be rel-
evant if it improves a previous decision.

Third is timeliness refers to the acceptance of the 
information presented to the users. Prevalence of data 
or information is the time gap between the occur-
rences of an event in the field until its presentation to 
the user (decision maker). When this amount of time 
is very short, we describe the information system as 
a real-time system.

Fourth is accuracy is measured by studying the data 
to up-to-date events. the importance of accurate data 
differs with the kind of decisions that we need to make. 
Payroll presented information must be always exact.
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УДК 339.138 А. А. Шевчук,  
С. О. Степанчук

ТЕНДЕНЦІї РОЗВИТКУ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОї ПРОДУКЦІї УКРАїНИ

Анотація. У статті проаналізовано ринок фарма-продукції України за останні 3–5 років (наводено 
статистичні дані за період із січня 2014 по січень 2019 року, а саме структура фармацевтичного ринку, об-
сяг реалізації фарма-продукції на ринку України, частки ринку виробників та зміна середньої ціни упаковки 
ліків за аналізований період). Розглянуто виробників, продавців, покупців, фармацевтичний товар, попит-
пропозицію, конкурентні чинники (якість, ціна, умови отримання товару, гарантії, інші чинники). Виділено 
позитивні і негативні елементи на ринку. Визначено напрями подолання існуючих проблем для виробників, 
продавців, покупців на ринку фарма-продукції. Окреслено елементи, які формують цінність товару для спо-
живачів, визначено механізм управління цими елементами.

Ключові слова: фармацевтичний ринок, фармацевтичні виробники, фарма-продукція, вплив уряду, са-
молікування, цінність товару.

Summary. The article analyzes the market of pharmaceutical products of Ukraine for the last 3–5 years (provides 
statistics for the period from January 2013 to January 2018, namely the structure of the pharmaceutical market, the 
volume of sales of pharmaceutical products in the market of Ukraine, the market share of manufacturers and changes 
in the average price of packaging of drugs for the analyzed period). Manufacturers, sellers, buyers, pharmaceuticals, 
supply and demand, competitive factors (quality, price, terms of receipt, warranty, other factors) are considered. There 
are positive and negative elements in the market. The directions of overcoming of existing problems for manufactur-
ers, sellers, buyers in the market of pharmaceutical products are determined. The elements that form the value of the 
goods to the consumers are outlined, the mechanism of management of these elements is defined. The purpose of the 
article was to identify the main trends in the pharmaceutical market. Prospects for the development of the Ukrainian 
pharmaceutical market are inseparable related to the implementation of the state strategy to increase economic security 
industry. Within the framework of state reimbursement programs and «Affordable Medicines» the tasks are described, 
the achievement of which will contribute to an increase in the share of domestic drugs manufactured in accordance with 
international standards, respectively, and increase the economic security of the industry. Wіер taking into account the 
key factors that have the greatest impact on functioning market participants in the conditions of active expansion of the 
domestic pharmaceutical industry with parties of large international manufacturers; The article analyzes the possibili-
ties for further development of the market in general and its subjects in particular. As a result of the analysis it was found 
that despite the high level of pace growth in sales, there are problems that indicate ongoing process of structural changes 
in the Ukrainian pharmaceutical market. As one of main problems need to highlight self-medication, the possibility of 
purchasing prescription over-the-counter drugs, the cost of drugs and their counterfeiting.

Key words: pharmaceutical market, pharmaceutical manufacturers, farm products, government impact, self-
medication, the value of the product.
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Постановка проблеми. Сучасна ринкова си-
туація полягає в тому, що ринок фармацевтичної 
продукції є одним зі стратегічних секторів для еко-
номіки і соціального розвитку будь-якої країни. Ви-
сокий рівень розвитку фармацевтичної промисло-
вості України впливає на забезпеченість населення 
лікарськими засобами та якість медичного обслу-
говування. Але досягнення такого рівня розвитку 
ринку фармацевтичної продукції можливо лише за 
наявності попиту на випущені ліки, який безпосе-

редньо залежить від тенденцій розвитку ринку. Дані 
тенденції під впливом факторів мікро- та макросе-
редовища постійно змінюються, тому час від часу 
доцільно проводити дослідження у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти тенденцій фармацевтичного ринку Укра-
їни досліджувалися А. черноротовим, Д. Кірса-
новим, Ю. Кордубайло і багатьма іншими.

Мета статті. Визначення основних тенденцій 
ринку фармацевтичної продукції України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Фар-
мацевтичний ринок України є другим за розміром 
серед країн СНГ. Структура продажів на ринку 
включає в себе готові препарати (станом на перше 
півріччя 2019 року — 83,9 %), товари медичного 
призначення (7,4 %), косметику (3,7 %) та дієтич-
ні добавки (5,0 %) [1].

Починаючи з 2014 року в нашій країні спо-
стерігається стрімке зростання обсягу реалізації 
товарів фармацевтичного призначення, передусім 
це пов’язано з тим, що несприятлива екологічна 

ситуація у містах-мегаполісах та низький рівень 
життя по всій країні й незакінчене медичне ре-
формування провокує українців уважніше стави-
тися до власного здоров’я, з одного боку, та ліку-
вати безліч явних і уявних хвороб, з іншого.

Графічно зростання обсягів реалізації фарма-
цевтичної продукції в Україні за останні роки зо-
бражено на рис. 1.

Наявне збільшення обсягів реалізації товарів 
фармацевтичного призначення пов’язане також 
із запровадженням у 2017 році урядової програми 

Рис. 1. Обсяг реалізації фармацевтичної продукції в Україні  
за 2014–2019 рр., млн грн (створено авторами на основі [2])

«Доступні ліки», у рамках якої пацієнти за рецеп-
том лікаря можуть отримати безкоштовно або з 
доплатою лікарські засоби для лікування деяких 
видів захворювань.

Основними виробниками фармацевтичного 
ринку України є: ПАТ «Фармак» (частка ринку за 
п’ять років збільшилася на 1,45 % і зараз стано-
вить 5,40 %), КП «Артеріум» (частка ринку зрос-

ла на 0,18 % і зараз складає 3,50 %), ТОВ «teva» 
(частка ринку збільшилася на 0,06 % і зараз ста-
новить 3,29 %), ПрАТ «Дарниця» (частка ринку 
зросла на 0,65 % і зараз складає 3,27 %) та ТОВ 
«sanofi» (частка ринку збільшилася на 0,7 % і за-
раз становить 3,22 %) [3–4].

На рис. 2 зображені частки ринку лідерів ви-
робників фарма-продукції в 2014 році.

Рис. 2. Частки ринку серед виробників фарма-продукції 
України за 2014 р. (створено авторами на основі [3])
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На рис. 3 зображені частки ринку лідерів ви-
робників фарма-продукції в 2019 році.

Графічно динаміку зростання часток ринку 
та побудовану лінію тренду лідерів виробників 
фарм продукції показано на рис. 4.

ПАТ «Фармак» — стабільний лідер на ринку 
завдяки високій якості препаратів та інновацій-
ному підходу у виробництві.

Лідерами серед продавців фарма-продукції 
українського ринку є мережі аптек «АНц», «Ко-

Рис. 3. Частки ринку серед виробників фарма-продукції України 
за 2019 р. (створено авторами на основі [4])

пійка», «Бажаємо здоров’я» та «Аптека доброго 
дня».

Під час дослідженя цільової аудиторії спожи-
вачів фарма-продукції в Україні, було визначено, 
що основним (середньостатистичним) спожива-
чем фармацевтичних товарів є жінка вікової ка-
тегорії за 20 років, яка купує дані товари не тіль-
ки для себе та членів своєї сім’ї, а й на прохання 
родичів, сусідів, знайомих. Здійснюючи покупку, 
такий споживач орієнтується не на рекомендації 
лікаря, а на телевізійну рекламу та поради знайо-
мих чи провізора в аптеці.

За характером попиту фармацевтичні това-
ри належать до товарів масового попиту. Загалом 

попит на готові препарати та товари медичного 
призначення не є еластичним, оскільки зі зміною 
ціни попит змінюється незначно. На відмінну від 
готової продукції медичного призначення, попит 
на косметику та дієтичні добавки — еластичний, 
оскільки зміна ціни на продукцію істотно впливає 
на попит.

При формуванні попиту на фармакологічну 
продукцію суттєвий вплив чинять соціально-де-
мографічні, географічні та економічні факто-
ри; властивості товарів, їх якість та наявність на 
ринку; інформаційне та рекламне забезпечення 
просування товару; захворювання; наявність на 
ринку біоеквівалентів та фармакологічних анало-

Рис. 4. Динаміка часток ринку лідерів виробників фарма-продукції України 2014 р. та 2019 р.  
(створено авторами на основі [3–4])
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гів; порядок відпускання товарів з аптек; рівень 
потреб покупців, їх ціннісні орієнтації, культурні 
традиції, стан інформованості споживачів та до-
свід здійснення попередніх покупок.

Пропозиція фарма-продукції на ринку Укра-
їни здійснюється як вітчизняними підприємства-
ми, так і зарубіжними представниками фарма-
компаній. На українському ринку представлено 
практично всі фармакологічні групи препаратів, 
за рахунок цього формується великий споживчий 
вибір як для лікарів, так і для пересічних покупців.

Усі виробники фарма-продукції, що пред-
ставлені на ринку України, дотримуються євро-
пейського стандарту gmP (good manufacturing 
Practice — Належна Виробнича Практика), який 
засвідчує високий рівень якості продукції на всіх 
етапах виробництва — від моменту надходження 
вихідної сировини і пакувальних матеріалів на 
підприємство до відвантаження готової продукції 
на склад. Таким чином на виробничих потужнос-
тях виробників контролюється кожна випущена 
серія товару фармацевтичного призначення [5].

Дослідження цінового фактора продукції 
фарма-призначення, показали, що за останніх 
п’ять років на ринку України ціна на дану продук-
цію зросла в 5,97 разів. У 2014 році середня ціна 
упаковки ліків українського виробника становила 
10,9 грн, а вже у 2019 році — 65,1 грн [6]. Голов-
ною причиною такого збільшення вартості про-
дукції є суттєве зростання цін на базову сировину 
(діючу речовину препарату, яка в більшості ви-
падків поставляється із-за кордону) та здорожен-
ня комунальних тарифів і логістичних послуг для 
компаній виробників фарма-препаратів, а також 
рівень інфляції в країні. Оскільки лікарські пре-
парати належать до групи товарів, без яких спо-
живачі практично не можуть обійтися, населення 
змушене купувати дану продукцію за підвищени-
ми цінами. Звісно купівельна здатність спожи-
вача не завжди дозволяє йому здійснювати таку 
покупку, тому державою був розроблений Реєстр 
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшко-
дуванню, останнє його оновлення відбулося 5 лю-
того 2018 року. Даний реєстр надає можливість 
виробникам знизити ціни на відповідні товари 
з метою їх відшкодування в повному обсязі [3]. 
Також є список з небагатьох позицій фарма-про-
дукції, які відпускаються пацієнтам стаціонарних 
відділень лікарень під час проходження інтенсив-
них терапій безкоштовно.

На ринку представлені як рецептурні, так і 
безрецептурні препарати. Тому для того, аби при-
дбати товар, який має суворі протипоказання, 
необхідно звернутися за призначенням до лікаря. 
Але багато таких ліків продають, не вимагаючи 
рецепту, тому купівля фарма-продукції для спо-
живача не є складним процесом. Уряд сприяє 
спрощенню процесу споживання таких товарів: 

наприкінці грудня 2018 року був виданий закон 
про те, що українці зможуть повертати придба-
ні ліки до аптеки і отримають свої гроші назад 
за умови наявності чека та самого товару, якість 
якого перевірить Держлікслужба. якщо препарат 
виявиться неякісним, то споживачу будуть повер-
нені за нього кошти, а якщо якість товару буде до-
ведена, то споживач має сам заплатити за аналіз 
цих ліків.

Виробники випускають лікарські препарати в 
таких формах, як: тверда (капсули, таблетки, дра-
же тощо), м’яка (креми, гелі тощо), рідка (розчи-
ни, краплі, сиропи тощо), газоподібна (аерозолі). 
Зазвичай, один вид препарату присутній на рин-
ку в різних формах, тому споживачеві дуже легко 
зорієнтуватися у виборі товару, оскільки можна 
обрати саме ту форму потрібного препарату, яку 
буде зручніше приймати.

Аналізуючи ринок фарма-продукції України 
за останні п’ять років, можна визначити найбільш 
притаманні йому тенденції:

 — спостерігається збільшення обсягу реаліза-
ції фарма-продукції у грошовому виразі за раху-
нок участі в держпрограмах з розроблення нових 
лікарських засобів;

 — поступовий перехід на електронні рецепти у 
рамках програми «Доступні ліки», що дозволить не 
тільки споживачеві за допомогою одного додатка 
на телефон знайти найближчу аптеку, де необхідні 
ліки є у наявності, а й уряду буде легше відстежува-
ти, як фінансується система охорони здоров’я;

 — здійснюються суттєві кроки з позиції дер-
жавного управління та регулювання щодо роз-
ширення «національного переліку лікарських 
засобів», ціна на які повністю або частково від-
шкодовується покупцям;

 — відбувається реалізація державної політи-
ки щодо запобігання фальсифікації лікарських 
засобів;

 — скорочується обсяг реалізації фарма-про-
дукції в натуральному виразі через виведення з 
ринку менш ефективних лікарських засобів, що 
не пройшли повторну реєстрацію у відповідних 
державних органах України.

Отже, орієнтуючись на вищенаведені тен-
денції фармацевтичного ринку України, необхід-
но зазначити, що як позитивним, так і негатив-
ним елементом на даному ринку є вплив уряду. 
За останні декілька років органами державного 
управління були вжиті заходи щодо реформу-
вання ринку фарма-продукції: введено систему 
прозорих державних закупівель «Prozorro», а та-
кож створено Державну інспекцію з контролю 
за ліками з режиму стагнації, переглянуто «На-
ціональний перелік препаратів» та удосконалено 
систему «Доступні ліки». Але усі ці дії мають певні 
прогалини. В Україні порівняно з країнами ЄС — 
представлено не великий асортимент ефективних 
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лікарських засобів і достатньо широке коло про-
дукції зі сумнівною ефективністю, а ціни на ліки 
подекуди вищі у декілька разів. Державну інспек-
цію з контролю за ліками необхідно вдосконалю-
вати, адже українці споживають більше імпортних 
ліків, ніж вітчизняних. Тому необхідно ретельно 
слідкувати за якістю тих препаратів, які ввозять у 
країну, адже існує проблема фальсифікату. Ліки з 
недоведеною ефективністю мають бути знищені 
під контролем Держлікслужби. Але підприємства, 
які мають займатися ліквідацією такої продукції, 
часто не мають спеціального обладнання, яке б 
відповідало спеціальній ліцензії уряду. Тому у ви-
робників на складах накопичуються не лише пре-
парати з недоведеною ефективністю, а й із закін-
ченим терміном споживання чи протермінованим 
періодом реєстрації. Таким чином, існує загроза 
потрапляння даних товарів на ринок, оскільки 
спеціальним інспекторам забороняє закон пере-
віряти якість ліків у аптечних мережах.

Серед основних проблем на ринку фармако-
логічної продукції можна виділити також продаж 
в Україні за підробленими документами препа-
ратів, які заборонені для продажу в інших краї-
нах через сумнівну чи невідповідну якість. це є 
проблемою не тільки для виробників та продав-
ців, оскільки відбувається підрив їх репутації, а 
й насамперед це шкодить здоров’ю споживачів, 
які не здатні захиститися від дії неякісних лікар-
ських засобів. Аби зарадити цій проблемі дер-
жаві необхідно реформувати медичну систему, 
надавши право реєстрації фарма-продукції лише 
в одному з відповідних органів обігу лікарських 
засобів: МОЗ, Державному експертному центру 
чи Держлікслужбі.

ще однією гострою проблемою є вартість лі-
ків для споживачів. Одним із напрямів зменшен-
ня цін є дії держави, наприклад зниження оренд-
ної плати на приміщення для аптек, які беруть 
участь у державних соціальних програмах.

Також поширеною є проблема самолікування 
серед населення нашої країни, для боротьби з нею 
МОЗ розширює перелік рецептурних препаратів, 
але на даному етапі ефективність даного впрова-
дження низька, оскільки, провізори, здебільшо-
го, нехтують цими впровадженнями та продають 
ліки без рецептів лікарів. Дана проблема виявляє 
іншу — ставиться під сумнів кваліфікація праців-
ників аптек та мають місце факти не прихованого 
шахрайства. Більшість споживачів під час здій-
снення покупок в аптеках радяться з провізорами 
щодо вибору лікарського засобу чи який препарат 
варто купити в конкретному випадку без поперед-
нього звернення до лікаря, але фармацевт у аптеці 
може й не мати медичної освіти та не має таких 
повноважень надавати пораду щодо вибору ліків. 
Державі необхідно внести додаток до закону про 
медицину щодо того, аби в аптеках працювали 

люди з відповідною фармацевтичною освітою та 
обмежити відпускання лікарських засобів без ре-
цепту лікаря.

цінність товару для споживачів на фарма-
цевтичному ринку складають такі елементи, як: 
якість (ефективність товару), прийнятна ціна, ре-
комендації лікаря, знайомих, провізора; відомість 
бренду, форма товару та побічні ефекти від прий-
мання того чи іншого лікарського засобу. Біль-
шою мірою, аби управляти даними елементами 
підприємству-виробнику необхідно забезпечити 
рівень інформаційної підтримки фарма-продук-
ції, аби потенційні споживачі розуміли доціль-
ність встановленої ціни на якісний товар, який 
випускається в декількох зручних формах та має 
не суттєві побічні ефекти. Для того, щоб люди ві-
рили в силу представленого бренду та рекоменду-
вали його іншим споживачам, потрібно утримува-
ти високу якість лікарських засобів та час від часу 
підсилювати обсяги реалізації ефективних ліків 
правильними рекламними компаніями лише тих 
препаратів, якість яких не ставиться під сумніви.

Висновки. Отже, завдяки проведеному до-
слідженню з’ясовано, що фармацевтичний ри-
нок України має двозначні показники зростання: 
збільшується обсяг реалізації фарма-продукції у 
грошовому виразі, але зменшується в натурально-
му, що пов’язано з виведенням з ринку ліків, які не 
відповідають стандартам якості (тут, власне, і діє 
державна політика щодо запобігання фальсифі-
кації лікарських засобів). Також на українському 
фармацевтичному ринку відбувається поступо-
вий перехід на електронні рецепти, що дозволяє 
споживачам не тільки відслідковувати наявність 
необхідних ліків у найближчих аптеках, а і держа-
ві контролювати фінансування системи охорони 
здоров’я. Також розширюється «Національний 
перелік лікарських засобів», вартість покупки від-
повідних ліків із цього переліку частково відшко-
довується покупцям, власне так держава і вирішує 
проблему великої вартості ліків для споживачів.
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Анотація. Проаналізовано сучасний стан державного управління соціально-економічним розвитком 
регіонів України. Виокремлено проблеми, які перешкоджають забезпеченню економічного зростання, по-
кращенню показників соціального розвитку, формуванню ефективної системи управління регіональним роз-
витком. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державного регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів України.
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диспропорцій та загострення економічних, полі-
тичних і соціальних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ве-
лику увагу дослідженню державного регулюван-
ня розвитку регіонів приділили у своїх роботах 
С. Бандур [1], П. Бєлєнький [2], З. Варналій [8], 
З. Герасимчук [3], Б. Данилишин [4], М. Доліш-
ній [5], О. Другов [2], Т. Заяць [1], В. Кистанов [6], 
Н. Копилов [6], І. Терон [1] та ін.

Мета статті. Охарактеризувати теоретичні 
підходи та системно дослідити соціально-еко-
номічний розвиток регіонів України за активної 
участі держави.

Нами були поставлені такі завдання:
 — дослідити сутність та особливості держав-

ного регулювання розвитку територій України;
 — висвітлити існуючі проблеми державного 

регулювання регіонального розвитку;
 — запропонувати шляхи вдосконалення дер-

жавного регулювання розвитку регіонів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зна-

чення державного регулювання регіонального 
розвитку в умовах трансформації українського 
суспільства невпинно зростає. Його розвиток і 
функціонування зумовлюють соціально-еконо-

Постановка проблеми. Сучасні підходи до 
формування стратегії розвитку України відзначені 
поглибленням процесів децентралізації держав-
ного управління, формуванням новітньої моделі 
регіонального управління та активізацією сукуп-
ного економічного, соціального, ресурсного по-
тенціалу регіонів для забезпечення сталого зрос-
тання держави. Безперечно, в умовах глибоких 
ринкових перетворень управління регіональним 
розвитком стає ключовою ланкою механізму дер-
жавного управління.

Слід зазначити, що нині надання державної 
підтримки соціально-економічного розвитку ре-
гіонів здійснюється за такими основними напря-
мами: розроблення та реалізація програм держав-
ної підтримки соціально-економічного розвитку 
окремих регіонів та територій; реалізація галу-
зевих програм, якими передбачається виділення 
коштів на підтримку визначених територій та со-
ціальний захист їх населення; регулювання між-
бюджетних відносин [1].

Питання розвитку і взаємодії регіонів є над-
звичайно актуальними для України, адже від-
сутність обґрунтованої політики регіонального 
розвитку держави може призвести до зростання 
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мічні та історико-культурні особливості територій 
нашої держави, загальноєвропейські тенденції 
регіонального розвитку, полярні тенденції щодо 
інтеграції та дезінтеграції, загальносвітові про-
цеси. Від того, за допомогою яких механізмів та 
інструментів здійснюватиметься державне регу-
лювання регіонального розвитку, залежить якість 
і швидкість здійснення реформ як у регіонах, так і 
у країні загалом [2, с. 153].

Опираючись на матеріали сучасної україн-
ської та зарубіжної наукової літератури, слід за-
значити, що під державним управлінням соці-
ально-економічного розвитку регіону в більшості 
випадків розуміються цілеспрямовані дії цен-
тральних органів влади. це призводить до того, 
що державне управління соціально-економічного 
розвитку регіону ототожнюється з діями держав-
них органів влади, а під регіональною економіч-
ною політикою розуміються дії тільки державних 
органів влади. Тому в переважній більшості на-
укових робіт ідеться про регіональну економічну 
політику, що здійснюється державними органами 
влади. Відповідно, ці аспекти є найбільш розро-
бленими. Рівень же регіональних органів влади 
випадає з поля зору більшості дослідників і через 
це є недостатньо розробленим.

Сталий розвиток будь-якої держави вимагає 
створення єдиного господарського комплексу з 
ефективним використанням місцевих ресурсів, 
переваг територіального поділу праці та запобі-
гання ускладненням на політичному, економічно-
му, міжетнічному ґрунті. Регіон є цілісною систе-
мою зі своїми структурою, функціями, зв’язками 
із зовнішнім середовищем, історією, культурою, 
умовами життя населення, а регіональний фактор 
відчутно впливає на розвиток держави загалом.

Проте на сучасному етапі до найважливіших 
проблем, з якими стикнулася Україна, належать 
питання загострення диференціації соціального 
та економічного розвитку територій нашої держа-
ви [2].

У ході написання статті нами було визначено 
найбільш значні виклики, на які держава повинна 
реагувати шляхом вироблення та реалізації нової 
державної регіональної політики.

По-перше, проблеми конкурентоспромож-
ності, до яких віднесемо: руйнування об’єктів 
соціальної, виробничої та дорожньо-транспорт-
ної інфраструктури; відставання в економічному 
розвитку від держав-сусідів; економічна дезінте-
грація загальноукраїнського ринку, ізоляція регі-
ональних ринків, залежність регіональних ринків 
від експорту; обмеженість ресурсів для розвитку; 
моноорієнтованість економіки найбільш розви-
нутих регіонів; технологічна розірваність еконо-
міки регіонів; висока енергоємність економіки 
регіонів; відсутність реальної інноваційності в 
економіці регіонів; скорочення кількості праців-

ників та погіршення якості трудового потенціалу, 
посилення міграційних процесів серед працездат-
ного населення.

По-друге, проблеми розвитку територій, а 
саме: зростання вимушеної міграції; збільшення 
безробіття; проблеми забезпечення житлом, соці-
ального захисту та пенсійного забезпечення; аси-
метрія регіонального розвитку, зростання диспро-
порцій за основними показниками; відсутність 
достатньої кількості фінансово-економічних 
ресурсів для власного розвитку територіальних 
громад; нерозвиненість локальної інфраструкту-
ри, відсутність транспортної доступності в межах 
регіону; технологічна відсталість економіки регі-
онів; погіршення екологічної ситуації в багатьох 
містах та інших населених пунктах; відсутність 
координації секторальної політики в межах тери-
торій одного регіону; неврахування потреб окре-
мих міст і районів під час розроблення програм 
розвитку регіону; низький рівень використання 
потенціалу міжрегіонального та транскордонно-
го співробітництва; низька ефективність політи-
ки стимулювання розвитку малого та середнього 
підприємництва на місцевому рівні, відсутність 
достатніх стимулів для легалізації доходів насе-
лення та зменшення тіньової зайнятості; змен-
шення кількості населення, його старіння, низька 
економічна активність населення і недосконала 
оцінка реальної вартості робочої сили.

По-третє, проблеми управління: відсутність 
спеціального органу управління з питань виму-
шеної міграції; відсутність цільових державних 
програм щодо розв’язання проблем; недоскона-
ла система управління регіональним розвитком; 
надмірна централізація управління; відсутність 
партнерства: центр-регіонитериторіальна грома-
да; недосконалість правового регулювання щодо 
розподілу повноважень між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування; 
відсутність прогресу в реформі адміністративно-
територіального устрою України; незавершена 
адміністративна реформа з нестабільною інсти-
туційною структурою у сфері регіональної полі-
тики; фрагментація визначених повноважень та 
періодична зміна центрального органу виконав-
чої влади, який є відповідальним за формування 
та забезпечення реалізації державної регіональ-
ної політики; відсутність довгострокової стратегії 
розвитку України, яка б мала стати підґрунтям ре-
алізації Державної стратегії регіонального розвит-
ку; недостатня кількість кваліфікованих кадрів, 
необхідних для стратегічного планування, роз-
роблення та впровадження новітніх інструментів 
стимулювання регіонального розвитку, аналізу та 
моніторингу їх ефективності.

При цьому спостерігаються суперечності та 
конфлікти інтересів між зацікавленістю учасників 
місцевого розвитку та фактичною компетенцією 
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органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування, задоволенням територіальної гро-
мади в управлінських послугах і можливостями 
щодо забезпечення їх якості тощо.

Зауважимо, що розвиток регіонів характе-
ризується диспропорційністю та незначним еко-
номічним зростанням, а також зосередженням 
виробничого, інвестиційного, фінансового, тру-
дового потенціалу в незначній кількості регіонів.

На нашу думку, до найпоширеніших причин 
регіональних відмінностей (нерівностей) можна 
віднести: розходження природно-кліматичних 
умов життя й підприємництва в окремих регіонах 
країни; масштаби, якість і напрями використання 
природних ресурсів, які визначають «продуктив-
ність» регіонів; периферійне або глибинне по-
ложення регіону, внаслідок чого підвищуються 
транспортні витрати, підвищуються ціни й зву-
жується ринок збуту; застаріла структура вироб-
ництва, запізнювання із введенням інновацій; 
агломераційні переваги (велике перетинання в 
регіоні міжгалузевих зв’язків) і агломераційні не-
доліки (перенаселення); тенденції в економічно-
му розвитку країни (у періоди економічного росту 
в так званих відсталих регіонах виникають нові 
фірми, що спричиняє господарську активність, 
а на стадії стагнації активність падає); стадія тех-
нологічного розвитку, що впливає на ті або інші 
види виробництва товарів (сировинні ресурси, 
проміжні продукти, товари кінцевого споживан-
ня, послуги); політичні умови, форми загальної й 
регіональної політики, інституціональні факто-
ри; фізичні фактори розміщення (наявність або 
відсутність гаваней, аеропортів, транспортних 
систем, промислових площадок, забезпеченість 
телекомунікаційними системами, тобто виробни-
ча інфраструктура); соціально-культурні фактори 
(ступінь урбанізації, освіченість населення, наяв-
ність наукових центрів). Регіональна диференці-
ація всередині країни посилює та створює безліч 
проблем, зокрема, міграцію безробітних до ін-
ших, більш розвинених, територій, посилення со-
ціальної напруги, зниження інвестиційної актив-
ності в депресивних регіонах, зростання бідності, 
обмеженість доступу до якісних освітніх послуг та 
охорони здоров’я, диспропорції в галузях соціаль-
ної інфраструктури.

Можна виділити такі негативні наслідки 
зростаючих регіональних соціально-економіч-
них диспропорцій і територіальної дезінтегра-
ції, як посилення фрагментарного, ситуативного 
характеру державного регулювання економіки; 
неспроможність держави проводити цілісне й 
ефективне макроекономічне регулювання; галь-
мування територіальної дифузії економічних 
ресурсів і нововведень; слабка дифузія техноло-
гічних нововведень; домінування екстенсивних 
чинників економічного зростання, що поглиблює 

макроекономічні диспропорції, проявом чого є 
пришвидшення інфляційних процесів; слабка те-
риторіальна дифузія інституційних нововведень, 
що фактично означає гальмування, повільну та 
неоднозначну реалізацію інституційних реформ; 
послаблення територіальної єдності держави, 
зростання політичного протистояння.

Для вирішення цих проблем виникає необ-
хідність створення умов для оптимальної еко-
номічної самостійності регіонів, впровадження 
організаційних, правових та економічних заходів 
для забезпечення ефективного державного регу-
лювання процесів регіонального розвитку краї-
ни та координації міжрегіональних зв’язків. Ак-
туальність використання стратегічного підходу 
визначається також активізацією європейської 
інтеграції та міжрегіональним співробітництвом 
на рівні регіонів України та регіонів ЄС як спо-
сіб виявлення конкурентних переваг економічних 
агентів і національної економіки загалом.

Пріоритетними напрямами стратегічної про-
грами державного регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів можна визначити такі:

1. Формування регіону сталого соціально-
культурного розвитку (відновлення та підтримка 
високої якості життя населення).

2. Трансформація регіону в регіон сталого 
економічного розвитку (реалізація структурних 
перетворень).

3. Розвиток регіону сталого інноваційного та 
інтелектуалізованого розвитку (реалізація іннова-
ційного та інтелектуального потенціалу для забез-
печення конвергенції та інтеграції регіональних 
економічних систем).

4. Формування регіону сталого екологічного 
розвитку (забезпечення рівня екологічно безпеч-
ного і прогресивного регіону з відповідною інф-
раструктурою).

5. Створення регіону сталого інституціональ-
ного розвитку (забезпечення інституалізації со-
ціально-економічного та екологічного розвитку 
регіону).

Слід зазначити, що здійснення державного 
регулювання територіального розвитку в Україні 
стикається з багатьма труднощами. Перепонами 
державного регулювання розвитку територій є 
відсутність єдиної нормативно встановленої про-
цедури «відбору» регіональних проблем для прий-
няття рішень на державному рівні. До головних 
перешкод на шляху забезпечення ефективного 
державного регулювання регіонального розвитку 
в Україні можна віднести: відсутність системного 
підходу до регіональної політики, невизначеність 
стратегічних перспектив регіонального розвитку; 
недостатнє використання існуючих інструментів 
державного регулювання, спрямованих на стиму-
лювання розвитку регіонів, у тому числі депресив-
них територій; низьку інституційну та фінансову 
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спроможність місцевих органів влади щодо ви-
рішення питань місцевого значення; відсутність 
дієвих та ефективних механізмів формування міс-
цевих бюджетів на основі гарантованих державою 
соціальних стандартів надання послуг населенню 
незалежно від місця проживання; незавершеність 
формування та недосконалість моделі управління 
на регіональному рівні [4; 6; 7].

Відсутність системного підходу до реалізації 
регіональної політики, невизначеність стратегіч-
них перспектив регіонального розвитку, тобто не-
сприйняття протягом тривалого часу органами 
влади поняття «планування регіонального розвит-
ку», призвели до неефективного застосування ме-
ханізмів регулювання регіонального розвитку [7].

Усе глибше та детально розглядаючи дану 
проблематику, можна відмітити перш за все, що 
стратегія розвитку регіону — це різноманітність 
заходів органів виконавчої влади, політичних, 
громадських організацій та об’єднань, терито-
ріальних громад, спрямованих на забезпечення 
сталого соціального, економічного розвитку від-
повідних територій, створення належних умов 
для соціально-економічного розвитку населення, 
розширення діяльності підприємницьких струк-
тур та активного використання внутрішніх і зов-
нішніх джерел фінансування [2].

Розглядаючи стратегічні проблеми та шляхи 
їх подолання, на наш погляд, необхідно виріши-
ти низку важливих для забезпечення розвитку 
регіонів питань, а саме: законодавчо закріпити 
концептуальні підходи державної політики у сфе-
рі регіонального розвитку, виходячи з реформи 
адміністративно-територіального устрою і міс-
цевого самоврядування; визначити межі терито-
ріальної юрисдикції органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; регламентува-
ти процедуру делегування повноважень обласни-
ми радами обласним державним адміністраціям; 
активізувати роботу щодо практичного запрова-
дження Угод регіонального розвитку між Кабіне-
том Міністрів та регіонами України; визначити 
пріоритетними завданнями органів місцевого са-
моврядування задоволення потреб внутрішнього 
ринку й вирішення соціальних питань; створити 
рамкові умови для саморозвитку регіонів.

Державна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 р., яка наразі впроваджується 
Урядом, визначила цілі та конкретні завдання, 
механізми та інструменти реалізації, систему мо-
ніторингу та оцінки результативності її реалізації.

Здійснення державного регулювання терито-
ріального розвитку в Україні стикається з багать-
ма труднощами. Перепонами державного регу-
лювання розвитку територій є відсутність єдиної 
нормативно встановленої процедури «відбору» 
регіональних проблем для прийняття рішень на 
державному рівні.

Висновки. Тому на основі аналізу зазначених 
та багатьох інших проблем можна запропонувати 
такі основні заходи з удосконалення державного 
регулювання територіального розвитку:

1. Впровадити та постійно застосовувати в 
управлінській практиці інструменти стратегічного 
планування розвитку території, яке б сприяло точ-
ному визначенню пріоритетів регіонального роз-
витку.

2. Удосконалити механізми державної під-
тримки розвитку депресивних регіонів.

3. Розробити систему заходів з розбудови інф-
раструктури регіону, маючи на меті покращання 
умов використання інноваційних технологій, під-
вищення інвестиційної привабливості регіонів, 
розширення залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій для регіонального розвитку тощо.

4. Адаптувати національне законодавство з 
питань регіональної політики до міжнародних 
норм та стандартів.

5. Удосконалити систему моніторингу та 
контролю регіонального розвитку тощо.

З метою удосконалення ефективності держав-
ного регулювання регіонального розвитку важли-
во впроваджувати новітні технології, до яких на-
лежить регіональний моніторинг, або моніторинг 
регіональних ситуацій і регіональних проблем, під 
яким розуміють спеціально організовану і постійно 
діючу систему необхідної статистичної звітності, 
збір та аналіз статистичної інформації, здійснення 
додаткових інформаційно-аналітичних обстежень 
(опитування населення тощо) і діагностики стану, 
тенденцій розвитку та гостроти загальнорегіональ-
них ситуацій і регіональних проблем.
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ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

УДК 33:334.61 І. В. Трикоз

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:  
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІї ТА РЕАЛІЗАЦІї ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТА ПАРТНЕРІВ

Анотація. У статті висвітлено теоретичні і методологічні основи формування механізму реалізації 
державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Розкрито сутність поняття «державно-при-
ватне партнерство». У рамках реформи сфери охорони здоров’я здійснено розподіл напрямів діяльності у 
сфері охорони здоров’я між державним сектором, приватною медициною та державно-приватним парт-
нерством. Запропоновано механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я 
для забезпечення розвитку даної сфери.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, сфера охорони здоров’я, приватний інвестор, меха-
нізм реалізації.

Summary. The article deals with theoretical and methodological bases of formation of the mechanism of realiza-
tion of state-private partnership in the health sector. The essence of the concept «public private partnership». In the 
framework of the public health reforms, carried out the distribution of activities in the field of health between the public 
sector, the private medicine and public-private partnership. Offers the mechanism of public-private partnership in the 
health sector to ensure the development of the sector.

Key words: public-private partnership, health care, private investors, the mechanism of implementation.
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Незважаючи на вагомий внесок досліджень 
визначених авторів, у вітчизняній науковій літе-
ратурі публікується недостатньо матеріалів щодо 
створення та впровадження дієвих організацій-
но-економічних моделей інноваційного розвитку 
охорони здоров’я.

Мета статті. Обґрунтувати теоретичні і ме-
тодологічні основи розроблення механізму реа-
лізації державно-приватного партнерства у сфері 
охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку економіки слід конста-
тувати, що методологічний інструментарій меха-
нізму державного управління СОЗ не в повному 
обсязі відповідає вимогам і закономірностям роз-
витку економіки. Класична парадигма державного 
регулювання СОЗ базується на державному фінан-
суванні за рахунок коштів державного бюджету.

Постановка проблеми. Зацікавленість еконо-
мікою охорони здоров’я пов’язана насамперед зі 
збільшенням вартості витрат на склад служб да-
ної сфери й обмежених ресурсів охорони здоров’я 
відносно швидко зростаючих потреб суспільства 
в якісному медичному забезпеченні. Соціаль-
но-економічні умови сьогодення, що зумовле-
ні ринковими відносинами, вимагають більш 
об’єктивного обліку витрат і результатів діяльнос-
ті мережі лікувально-профілактичних установ. 
Тому раціональна економічна обґрунтованість 
матеріальних і фінансових витрат з метою макси-
мального задоволення населення в якісній медич-
ній допомозі здобуває особливу актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
впровадження ДПП у СОЗ важливими є дослі-
дження з питань державного регулювання еко-
номіки, її сфер і галузей, створення інноваційних 
моделей розвитку соціальної сфери, формування 
організаційно-економічних механізмів управ-
ління соціальною сферою та систем додатково-
го фінансування сфери охорони здоров’я, серед 
яких відомі зарубіжні вчені: Ф. Кейнс, А. Сміт, 
Й. Шумпетер, Л. ерхард; Л. М. Рошаль, А. А. Ва-
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У сучасних умовах фінансування вітчизняної 
охорони здоров’я вимагає ретельного переосмис-
лення з позиції додаткового залучення фінансо-
вих коштів і їхнього ефективного використання. 
Неофіційні платежі населення не можуть розгля-
датися як життєздатне рішення даної проблеми. 
Отже, сучасне ринкове середовище диктує нові 
правила та принципи взаємодії суб’єктів СОЗ, 
які можуть стати основою формування механізму 
ДПП у СОЗ.

Тому інноваційний розвиток охорони 
здоров’я можливий за умов упровадження сис-
теми комплексної співпраці державних органів, 
представників бізнесу, громадських організацій, 
лікарів і пацієнтів для ранньої діагностики за-
хворювань за рахунок використання сучасних 
діагностичних методів та медичного обладнання, 
а також впровадження в організаційно-еконо-
мічний механізм державного регулювання інно-
ваційного розвитку СОЗ державно-приватного 
партнерства.

В. Г. Варнавський [1] визначає ДПП як інсти-
туціональний та організаційний альянс між дер-
жавою та бізнесом для реалізації суспільно значу-
щих проєктів та програм галузей промисловості, 
науково-дослідної роботи та сфери послуг. Він 
вважає, що ДПП — це елемент змішаної економі-
ки, який існував завжди.

Т. Саннікова [2] у своїх дослідженнях за-
значає, що у зарубіжних країнах термін «public-
рrivate partnership» (PPP) вживається практично 
для будь-яких форм співпраці державної влади і 
приватного бізнесу.

М. В. Вілісов [3] характеризує ДПП як пра-
вовий механізм узгодження інтересів та забезпе-
чення рівноправності держави та бізнесу в рамках 
реалізації економічних проєктів, спрямованих на 
досягнення цілей державного управління.

Першим кроком до визначення основних по-
ложень здійснення ДПП в Україні є прийняття 
01.07.2010 р. та впровадження в дію 31.10.2010 р. 
Закону України «Про державно-приватне парт-
нерство» (№ 2404-Vi).

Стаття 1 даного закону визначає державно-
приватне партнерство як співпрацю між держа-
вою Україна, Автономною Республікою Крим, 
територіальними громадами, в особі відповідних 
органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, а також юридичними особами, 
крім державних і комунальних підприємств, або 
фізичними особами — підприємцями, що здій-
снюється на підставі договору в порядку, встанов-
леному законом або іншими нормативно-право-
вими актами [4].

Український дослідник Є. Л. черевіков [5] 
також визначає державно-приватне партнерство 
як один з найперспективніших механізмів інно-
ваційного розвитку, однак при його реалізації ви-

діляє можливі ризики: ризик затримки проєкту; 
ризик придбання землі; ризик надмірних витрат; 
комерційні; технологічні; операційні та експлуа-
таційні ризики.

Сьогодні в Україні тільки починають заро-
джуватися цивілізовані партнерські відносини 
між державою і бізнес-структурами, тому дослі-
дження зарубіжного досвіду необхідне для оціню-
вання можливостей використання моделей дер-
жавно-приватного партнерства у сфері охорони 
здоров’я у нашій країні. Так, наприклад, частка в 
загальному фінансуванні партнерства держави та 
приватного сектору країн Європейського Союзу 
становить: у Німеччині та Ірландії — 1 %, Нідер-
ландах — 3 %, Італії — 5 %, Іспанії — 8 %, Греції — 
10 %, Португалії — 19 %, Данії та Швеції — 25 %, 
Великій Британії — 28 % [6].

Оскільки на сьогодні ні в одній країні світу 
не вдалося створити ідеальну систему охорони 
здоров’я, перспективною для інноваційного роз-
витку сфери охорони здоров’я залишається зба-
лансована взаємодія двох форм управління: дер-
жавної та приватної.

Для того, щоб сформувати механізм вза-
ємодії та організаційно-економічні зв’язки між 
суб’єктами сфери охорони здоров’я, необхідно 
проаналізувати суб’єктну структуру ринку ме-
дичних послуг і виявити специфіку інтересів його 
партнерів/суб’єктів.

У системі ринкових відносин С. А. Столяров 
[7] виділяє чотири групи контрагентів ринку, між 
якими і реалізуються основні види господарських 
зв’язків й економічних відносин: громадяни; ме-
дичні організації; фінансово-кредитні організа-
ції; держава.

Ісакова Л. Є. та Зелькович Р. М. [8] пропону-
ють визначати такі «ключові фігури» на ринку ме-
дичних послуг: населення (пацієнти); виробники 
медичних послуг першого рівня — лікарі загальної 
практики, сімейні лікарі; виробники медичних 
послуг другого рівня — лікарі-спеціалісти, стаціо-
нари; третя сторона — посередник-страхувальник 
або інший орган — покупець медичної допомоги; 
уряд (як регулятор).

Своєю чергою, Н. А. Альошин [9] сферу охо-
рони здоров’я розглядає як систему організацій-
но-економічних взаємин чотирьох типів суб’єктів: 
виробників, споживачів (у випадку безкоштовної 
медичної допомоги), покупців (платників) (у ви-
падку платних медичних послуг), держави.

Згідно з дослідженнями Н. А. Альошина, про-
понує розглядати інтереси суб’єктів СОЗ в єдності 
соціальних, політичних, економічних і духовно-
культурних компонентів, що визначають необхід-
ність виділення декількох груп інтересів (табл. 1).

У сучасних умовах фінансування вітчизняна 
охорона здоров’я вимагає ретельного переосмис-
лення з позиції додаткового залучення фінансо-
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вих коштів та їхнього ефективного використання. 
Неофіційні платежі населення не можуть розгля-
датися як життєздатне рішення даної проблеми.

Оскільки рівень державного регулювання 
охорони здоров’я України сьогодні не відповідає 
новим умовам й потребує формування якісно 
нової системи управління нею, тому необхідний 
перехід на сучасні економічні методи управління 
медичними організаціями з метою виведення зна-

чної частки фінансування медичних організацій з 
«тіні».

З даної точки зору, головним засобом під-
вищення ефективного функціонування держав-
ної власності є розвиток партнерських відно-
син держави та бізнесу, що дозволить залучити в 
державний сектор економіки додаткові ресурси, 
насамперед інвестиції. Така взаємодія відносин 
об’єднає ресурси і потенціали держави і бізнесу, 

Таблиця 1
Групи інтересів суб’єктів в охороні здоров’я (складено автором на основі джерела [9])

 Суб’єкти

Інтереси

Споживачі й покупці 
медичної послуги

Виробники,
постачальники і продавці

Держава

економічні – максимізація корис-
ності;
– забезпечення «ефек-
ту здоров’я»;
– формування особис-
того капіталу здоров’я 
(базового й придба-
ного).

– реалізація держзамовлення;
— одержання максимуму прибутку;
— одержання правової й економіч-
ної самостійності;
— диверсифікованість із метою змі-
ни структури виробництва й асорти-
ментів продукції;
— задоволення першочергових по-
треб (при бюджетному фінансуван-
ні); максимізація прибутку й мінімі-
зація витрат (платні медпослуги);
— подолання обмеженості ресурсних 
можливостей нарощування виробни-
цтва послуг;
— розширення медичних послуг і 
збільшення припливу коштів.

-поширення здорового способу 
життя;
— формування капіталу здоров’я 
нації;
— профілактика захворювань;
— фінансове забезпечення со-
ціальних стандартів, посилення 
зв’язку соціальної стандартизації 
з бюджетно-нормативною ді-
яльністі;
— виявлення й відбиття в дер-
жавних планах обсягу ресурсів, 
що направляють державу в галузь 
охорони здоров’я.

Інституціональні – будь-який досягну-
тий рівень породжує 
зміни в обсягах й асор-
тименті споживання.

– формування у населення мотива-
ції зміцнення здоров’я й відповід-
ного стилю життя, створення іміджу 
здорової людини, системи здорового 
способу життя;
— спрямований вплив на форму-
вання способу життя й стилю спо-
живання.

– забезпечення гарантованого 
мінімуму медичного обслугову-
вання для всіх громадян і прове-
дення політики, спрямованої на 
цілковите задоволення соціаль-
них потреб населення;
— створення правового поля;
— вироблення стратегії охорони 
здоров’я;
— створення національної систе-
ми охорони здоров’я.

Політичні — стабільність у забез-
печенні медичними 
послугами.

— лобіювання. – посилення ролі держави;
— підвищення кількості і якості 
людського капіталу;
— реалізація національно-дер-
жавних інтересів;
— гарантії надання безкоштовної 
медичної допомоги.

Соціальні збереження здоров’я 
(потреба жити, бути 
здоровим зі збережен-
ням працездатності, 
потреба повернення 
до норми при тимча-
сової втрати працез-
датності; бажання збе-
реження певної «ніші» 
працездатності за на-
явності інвалідності; 
потреба досягнення 
найвищого ступеня 
«якості життя»).

– підвищення ефективності взаємо-
дії як з покупцем медичних послуг і 
товарів медичного призначення, так 
і із власниками факторів медико-ви-
робничого підприємництва;
— корпоративний інтерес (служба 
Батьківщині, забезпечення про-
фесійного й цивільного достоїнства 
лікарського стану).

— формування й функціонування 
системи охорони здоров’я як 
сфери державної й політичної 
діяльності, системи надання лі-
кувальної, профілактичної допо-
моги, оздоровлення й медичної 
реабілітації хворих, розвиток 
медицини як науки й системи 
фахової освіти, системи розроб-
ки, виробництва й просування 
на ринок лікарських препаратів, 
виробів медичного призначення 
й складної медичної техніки.
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що сприятиме підвищенню ефективності вико-
ристання наявних ресурсів, розподілу ризиків між 
державним і приватним сектором та їх мініміза-
ції. При чому обов’язковими характеристиками 
СОЗ під час впровадження державно-приватного 
партнерства повинні залишитися доступність ме-
дичної допомоги, якість медичного обслуговуван-
ня і раціональне використання ресурсів.

Сьогодні в Україні тільки починають заро-
джуватися цивілізовані партнерські відносини 
між державою і бізнес-структурами. Оскільки 
теоретичні засади державно-приватного партнер-
ства ще не розроблені, виникає необхідність нау-
ково-теоретичного обґрунтування змісту поняття 
«державно-приватне партнерство» (ДПП), визна-
ченні його ролі у розвитку суспільства та шляхів 
його реалізації.

Оскільки у сфері охорони здоров’я нашої кра-
їни поки що не розроблено дієві механізми, тех-
нології та процедури, що давали б змогу повною 
мірою реалізувати завдання державної політики 
щодо розвитку медицини, необхідні повноцінні 
теоретико-методологічні напрацювання віднос-
но використання моделей державно-приватного 
партнерства у сфері охорони здоров’я (СОЗ).

Першим кроком до визначення основних по-
ложень здійснення ДПП в Україні є прийняття 
01.07.2010 р. та впровадження в дію 31.10.2010 р. 
Закону України «Про державно-приватне парт-
нерство» (№ 2404-Vi) [4].

Стаття 1 вищезазначеного закону визначає 
державно-приватне партнерство як співпрацю 
між державою Україна, Автономною Республі-
кою Крим, територіальними громадами, в особі 
відповідних органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також юридичними 
особами, крім державних і комунальних підпри-
ємств, або фізичними особами-підприємцями, 
що здійснюється на підставі договору в порядку, 
встановленому законом або іншими нормативно-
правовими актами.

Оскільки принципи державно-приватного 
партнерства активно застосовуються у міжна-
родній практиці та розпочали впроваджуватися 
в Україні, пропонуємо новий механізм взаємодії 
партнерів у сфері охорони здоров’я (рис. 1).

Однак з точки зору розвитку моделі держав-
но-приватного партнерства в управлінні сфе-
рою охорони здоров’я, стримуючими факторами 
розвитку даного механізму в Україні є: неповна 

Рис. 1. Механізм взаємодії інтересів суб’єктів/партнерів у сфері охорони здоров’я  
(складено автором на основі матеріалів [7, с. 9–15; 11, с. 59–113, 229–258; 12; 13; 14])
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правова база регулювання відносин суб’єктів вза-
ємодії; недолік кваліфікованих кадрів щодо здій-
снення роботи з медико-соціальними проектами 
ДПП; невисокий рівень довіри бізнесу до держав-
ної влади; відсутність прагнення учасників цього 
партнерства до взаємовигідного співробітництва.

Таким чином, принципи механізму реаліза-
ції державно-приватного партнерства повин ні 
включати: рівноправний розподіл ризиків між 
партнерами; економію бюджетних коштів; інно-
ваційний розвиток вітчизняної медицини щодо 
надання пацієнтам якісніших медичних по-
слуг; формування механізму взаємодії держави 
та бізнес-структур на засадах добровільного та 
взаємодоповнюючого партнерства; отримання 
економічного та соціального ефектів; розвиток 
інноваційних форм проєктного менеджменту; 
стимулювання підприємництва та попиту; фор-
мування дієвої нормативно-правової бази щодо 
регулювання відносин партнерів; інформаційне 
забезпечення суб’єктів ДПП; підготовку медич-
них та управлінських кадрів при реалізації меди-
ко-соціальних проєктів ДПП; забезпечення єд-
ності інтересів партнерів.

Незважаючи на складні економічні й соціальні 
умови, у яких Україна перебуває довгий час, триває 
формування організаційних і правових засад рин-
кової економіки одночасно з реформуванням від-
носин у сфері державного управління. Посилення 
уваги до проблем державно-приватного партнер-
ства в охороні здоров’я зумовлене складністю реа-
лізації державної політики України в цій галузі.

Спектр проблем, які існують сьогодні у сфері 
охорони здоров’я, держава не в змозі вирішувати 
самотужки. Загалом, це фінансові проблеми, ви-
рішення яких можливе за умов об’єднання зусиль 

держави, приватного інвестора та громадських 
організацій.

як свідчить зарубіжний досвід, ДПП, яке до-
вело свою ефективність у розвитку транспортної 
інфраструктури та захисті навколишнього се-
редовища, може бути настільки ж ефективне у бо-
ротьбі з соціально значущими захворюваннями та 
розвитку СОЗ.

При цьому, в даному механізмі ДПП, уряд 
може забезпечувати керівництво і правове регу-
лювання, необхідні для розвитку послуг в області 
охорони здоров’я, але він занадто часто потребує 
фінансових ресурсів та експертної підтримки. 
Структури бізнесу володіють ресурсами та досві-
дом, але не приймають участі у зменшенні масш-
табів поширення захворювань, унаслідок чого, 
нездатні зробити помітний вплив на розвиток 
епідемій. що стосується громадських організацій, 
то вони мають у своєму розпорядженні необхідні 
знання, мають зв’язки на місцевому рівні, але їм 
не вистачає ресурсів для здійснення проєктів.

На думку Б. Данілішина [15], саме механізм 
ДПП у подальшому буде визначати політику вза-
ємодії влади та бізнесу.

Так, із визначення поняття «державно-при-
ватне партнерство», згідно із Законом України 
«Про державно-приватне партнерство», випли-
ває, що основними учасниками державно-при-
ватного партнерства є державний партнер і 
приватний партнер. Однак на ринку завжди фігу-
рують додаткові учасники, і у нашому випадку — 
це цивільні громадські організації.

Для активізації використання державно-при-
ватного партнерства у сфері охорони здоров’я 
необхідно визначити можливості кожного з даних 
партнерів (рис. 2).

Рис. 2. Матриця можливостей та загроз партнерів у СОЗ (узагальнено автором)
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При цьому кожен з учасників партнерства 
має виконувати свою роль. Згідно з підходами 
Європейської Комісії [16] та багатьох дослідни-
ків даної проблематики можемо здійснити роз-
поділ ролей партнерів у сфері охорони здоров’я 
при реалізації проєктів державно-приватного 
партнерства (табл. 2).

Отже, головна роль ДПП полягає саме у залу-
ченні інвестицій приватного інвестора в державний 
сектор охорони здоров’я за допомогою співпраці із 
громадськими організаціями, завдяки чому здій-
снюватиметься економія бюджетних коштів, інно-
ваційний розвиток вітчизняної медицини, надання 

пацієнтам якісніших медичних послуг та підвищен-
ня коефіцієнта умовного здоров’я населення.

На сьогодні ні в одній країні світу не вдалося 
створити систему охорони здоров’я, яка б цілком 
задовольняла інтересам суспільства та уряду. Тому 
майбутнім напрямом розвитку системи охорони 
здоров’я має стати збалансований розвиток трьох 
форм управління: державної, приватної та сус-
пільної.

А. А. Валесян [17, с. 6], своєю чергою, пропо-
нує розподілити сфери участі держави та приват-
ного сектору в охороні здоров’я в Росії за такими 
напрямами (рис. 3).

Таблиця 2
Розподіл ролей партнерів у сфері охорони здоров’я (складено автором на основі досліджених матеріалів)

Роль у рамках ДПП

Держава
(державні структури) 

Головна роль у ДПП відводиться саме державі, оскільки зацікавленість дер-
жавних структур важлива для забезпечення загального політичного керівни-
цтва і надання ресурсів у сферу охорони здоров’я.

Приватний інвестор
(приватний партнер,

бізнес-структури) 

Ключова роль соціально відповідального бізнесу у вирішенні соціально-еко-
номічних проблем у СОЗ здіснюватиметься завдяки використанню власного 
досвіду і можливостей бізнес-структур, які здатні продуктивно працювати у 
співпраці з громадянським суспільством.

Громадські організації
(цивільний некомерційний сек-

тор) 

Значну роль у ДПП відіграють громадські організації, ефективно співпрацю-
ючи з державними структурами і забезпечуючи зв’язок між державою і при-
ватним сектором.

Рис. 3. Сфери участі держави та бізнесу в наданні послуг охорони здоров’я [17, с. 6].

якщо за основу взяти вищезазначену модель 
А. А. Валесяна, пропонуємо пристосувати її до 
української охорони здоров’я, однак зі значним 
удосконаленням, перерозподіливши сфери діяль-
ності (рис. 4).

На думку Є. Г. ясіна [12], структурні рефор-
ми, які формують довгострокові основи динаміч-
ного збалансованого розвитку економіки, сьогод-
ні важливіші ніж зростання.

Отже, структурна трансформація напрямів 
діяльності у сфері охорони здоров’я між держа-
вою, приватним сектором та державно-приват-

ним партнерством у рамках реформи може бути 
здійснена таким чином [18–20]:

1. Виробнича сфера СОЗ:
а) приватний сектор: фармацевтика; медич-

не обладнання, устаткування, інструменти та за-
соби медичного призначення; допоміжні мате-
ріали медичного призначення (меблі, медичний 
одяг тощо);

б) ДПП: фармацевтика; медичне обладнання, 
устаткування, інструменти та засоби медичного 
призначення; реконструкція та ремонтно-будівні 
роботи медичних закладів та споруд.
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2. Невиробнича сфера СОЗ:
а) приватний сектор: аптечний бізнес; спе-

ціалізовані ЗМІ (медичного профілю); нетради-
ційна та народна медицина; первинна медицина 
(приватні медичні кабінети, інститут сімейного 
лікаря); вторинна (спеціалізована) та третинна 
(високоспеціалізована) медицина (діагностика, 
лікування у приватній практиці); організації ме-
дичного страхування; медичні фірми-посередни-
ки і консультанти;

б) ДПП: вторинна (спеціалізована) та тре-
тинна (високоспеціалізована) медицина (діагнос-
тика, лікування); санаторно-курортні послуги 
(оздоровлення та реабілітація); медичні дослі-
дження, наука, освіта (створення Інституту під-
готовки управлінських кадрів для СОЗ на базі ме-
дичної освіти); профілактика (спорт, відпочинок 
у дитячих таборах, фізкультура, «зелений» туризм)

в) державний сектор: донорська служба; пер-
винна (медико-санітарна допомога, інститут сі-

Рис. 4. Перерозподіл сфер діяльності охорони здоров’я між державою, приватним сектором та державно-
приватним партнерством (складено автором)
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мейного лікаря), екстрена та медицина катастроф; 
медичне забезпечення оздоровлення дітей, вагіт-
них, пенсіонерів та інвалідів; санаторно-курортне 
оздоровлення після складних операцій та захворю-
вань (реабілітація); контроль та управління СОЗ.

Із визначення поняття «державно-приватне 
партнерство», згідно із Законом України «Про 
державно-приватне партнерство» [10], випливає, 
що основними учасниками державно-приватно-
го партнерства є державний партнер і приватний 
партнер. Однак на ринку завжди фігурують додат-
кові учасники, і у нашому випадку — це громад-
ські організації.

За вищевикладених умов особливого значен-
ня набуває впровадження державно-приватно-
го партнерства у вітчизняну охорону здоров’я, у 
рамках якого буде відбуватися взаємодія держави, 
бізнес-структур, громадських організацій та насе-
лення щодо забезпечення інноваційного розвитку 
даної сфери (рис. 5).

Таким чином, державно-приватне парт-
нерство в охороні здоров’я має визначатися як 
інноваційна організаційно-економічна модель 
взаємовигідного співробітництва держави та при-
ватних партнерів в особі представників бізнес-
структур та суб’єктів підприємницької діяльності 
приватної медицини, яка здійснюється на підста-
ві договорів у порядку, встановленому законом 
або іншими нормативно-правовими актами, при 
реалізації соціальних та медичних проєктів.

Така взаємодія дозволить об’єднати потенці-
али держави і бізнесу, що сприятиме підвищенню 
ефективності використання наявних ресурсів, 
розподілу та мінімізації ризиків між державним і 
приватним сектором, а також інноваційному роз-
витку СОЗ.

Висновки. Отже, розвиток партнерських від-
носин держави та бізнесу дозволить залучити в 
державний сектор охорони здоров’я додаткові ре-
сурси.

Розподіл сфер діяльності в охороні здоров’я 
між державним сектором, приватною медициною 
та державно-приватним партнерством сприятиме 
розвитку інноваційних форм проектного менедж-
менту, стимулюванню підприємництва та попиту, 
а також вирішенню медико-соціальних проблем в 
Україні.

Державно-приватне партнерство — це ін-
новаційно-економіко-правова модель розвитку 
суспільного сектору країни; це нове явище в еко-
номіці нашої країни, найшвидше впровадження 
якого дозволить найбільш ефективно вирішувати 
соціальні проблеми, зокрема, у СОЗ.

як свідчать дослідження, механізм взаємодії 
держави та бізнес-структур щодо задоволення по-
треб та забезпечення інноваційного розвитку сфе-
ри охорони здоров’я можливий на засадах добро-
вільного та взаємодоповнюючого партнерства.

Для цього новий господарський механізм 
взаємовідносин між суб’єктами у сфері охорони 
здоров’я повинен передбачати такі основні на-
прями:

 — зміна системи бюджетного фінансування 
установ охорони здоров’я, перехід від виділення 
коштів з бюджету по окремих статтях витрат до 
фінансування по довгострокових стабільних нор-
мативах, що комплексно відображають цілеспря-
мованість діяльності установ;

 — сполучення бюджетного фінансування ді-
яльності медичних установ з розвитком платних 
послуг населенню, договорів з підприємствами, 
організаціями, установами на госпрозрахунковій 
основі;

 — розвиток самостійності й ініціативи трудо-
вих колективів у вирішенні основних питань ви-
робничої діяльності й соціального розвитку;

 — встановлення тісної залежності матері-
ального й морального стимулювання трудового 
колективу, розмірів фонду виробництва й соці-
ального розвитку установ й оплати праці кожного 
працівника з урахуванням кінцевих результатів 
діяльності установи, обсягів, якості, ефективності 
праці;

 — використання різних форм господарю-
вання, включно з орендними відносинами, коо-
перативною, індивідуально-трудовою діяльністю 
тощо, а також використання гнучких режимів 
оплати праці.

Впровадження нового господарського ме-
ханізму зіграло б у сфері охорони здоров’я пев-
ну позитивну роль: освоєння керівним складом 
економічних методів управління; впровадження 
елементів внутрішньо господарського розрахун-
ку й маневрування ресурсами забезпечило більш 
раціональне використання матеріальної бази, 
ліжкового фонду, обладнання; стали можливи-
ми розроблення і впровадження методики роз-
рахунку вартості медичних послуг; підвищилась 
зацікавленість медичних працівників у кінцевих 
результатах своєї праці тощо.

Тому, спільна робота бізнесу, влади та суспіль-
ного сектору при реалізації проєктів ДПП спри-
ятиме розвитку інноваційних форм проєктного 
менеджменту, стимулюванню підприємництва та 
попиту, а також вирішення медико-соціальних 
проблем в Україні.

Своєю чергою, об’єднання фінансових ре-
сурсів державного і приватного сектору дозволить 
акумулювати більше коштів та ефективніше ви-
рішувати економічні і соціальні завдання у сфері 
охорони здоров’я. Причому, від такого об’єднання 
у формі ДПП виграють і держава, і бізнес, і су-
спільство, і окрема особа.

У результаті проведеного дослідження зроб-
лено висновок, що новий механізм взаємодії 
держави, бізнес-структур та суспільства в охоро-
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Рис. 5. Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я  
(розроблено автором)

ні здоров’я повинен включати створення інсти-
тутів, механізмів та інструментів щодо адаптації 
та залучення в дану сферу інвестицій приватного 

сектору. це можливо за рахунок багатоканально-
го фінансування та загального вливання фінан-
сових ресурсів держави і приватних інвесторів у 
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проєкти ДПП, а саме: впровадження державно-
приватного партнерства у СОЗ; підвищення рів-
ня корпоративної соціальної відповідальності; 
запровадження добровільного та обов’язкового 
медичного страхування; використання коштів 
венчурних компаній та благодійних фондів; впро-
вадження лізингу на медичне страхування; залу-
чення коштів бізнес-структур для фінансування 
СОЗ; залучення коштів приватних інвесторів; ви-
користання добровільних внесків пацієнтів тощо.

Отже, взаємодія державної влади та приватно-
го сектору щодо об’єднання ресурсів і потенціалів, 
справедливий розподіл ризиків між сторонами-
партнерами дозволять активно залучати інвестиції, 
якісно і вчасно реалізовувати соціально-медичні 
проєкти, підвищити якість надання медичних по-
слуг населенню, збільшити рівень управління со-
ціальною інфраструктурою, що сприятиме роз-
витку медичних закладів державної власності. При 
цьому ДПП допоможе ефективно використову-
вати фінансові ресурси, досвід і професіоналізм 
приватного сектору при збереженні державного 
контролю над активами СОЗ.

Подальші дослідження будуть присвячені ви-
значенню перепон на шляху впровадження дер-
жавно-приватного партнерства у сферу охорони 
здоров’я в Україні.
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БІТКОїН ТА БЛОКЧЕЙН ЯК НОВІ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІї  
ТА їХ ФУНКЦІї У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація. У дослідженні такий соціальний та економічний феномен як біткоїн та блокчейн, що явля-
ють нову революцію у сфері фінансових послуг, новітню технологічну хвилю та інструмент реалізації, які 
виконують роль грошей в Інтернеті. У статті визначено соціально-економічні функції біткоїна та блокчей-
на, що становлять нові інноваційно-інформаційні технології у сфері фінансових послуг та позначають шлях 
до ефективної глобальної фінансової системи, змінюючи світ, здатний здійснити революцію у промисловос-
ті, фінансах, державному управлінні.

Ключові слова: біткоїн, блокчейн, блокчейн-революція, кіберпростір, криптовалюта.

Summary. The study presents the analysis of such social and economic phenomena as bitcoin and blockchain, 
which represent a new revolution in financial services, the latest technological wave and a tool for implementing the role 
of money in the Internet. The article deals with the definition of the socio-economic functions of bitcoin and blockchain, 
introducing new innovation and information technologies in the financial services sector and marking the path to an 
effective global financial system, changing the world, capable of revolutionizing industry, finance and government.

Key words: bitcoin, blockchain, blockchain revolution, cyberspace, cryptocurrency.
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гаються у «цифрових гаманцях» [1, с. 303–304]. 
Вибуховий стрибок вартості криптоактивів захо-
пив уяву розробників, підприємців, неурядових 
організацій та медіа, не кажучи вже про уряди, 
центральні банки, інвесторів та регуляторні ор-
гани, а також привернули увагу широкої громад-
ськості [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
лемам біткоїна та блокчейна як нової революції у 
сфері фінансових послуг присвячені сучасні ро-
боти, які аналізують новітні проблеми у сфері фі-
нансових послуг, а саме в роботах Марка Гудмена 
«Злочини майбутнього» (харків: вид-во «Ранок»: 
Фабула, 2019. 592 с.) [1]; Дона Тепскотта, Алекса 
Тепскотта «Блокчейн-революція. як технологія, 
що лежить в основі біткойна та інших криптова-
лют, змінює світ» (Львів: Літопис, 2019. 488 с.) [2], 
М. Роджерса еверетт «Дифузія інновацій» (К.: 
Києво-Могилянська академія, 2009. 591 с.) [11]; 
В. П. Старжинського, В. В. цепкало «На пути 
к обществу инноваций» (Минск: РиВШ, 2016. 
446 с.) [12]; Мартіна Форда «Пришестя роботів. 
Техніка і загроза майбутнього» (К.: Наш формат, 
2016. 400 с.) [14]; Тіма О’Райлі «хто знає, яким 
буде майбутнє» (К. Наш формат 2018. 448 с.) 
[15]; вітчизняних авторів — А. В. череп [3; 9; 17]; 

Постановка проблеми. Актуальність теми до-
слідження полягає в тому, що біткоїн як нова тех-
нологія сучасного мережевого простору створює 
нові форми грошей, які свідчать про те, що перед 
зростаючою економікою відкриваються вели-
кі перспективи — отримання нових фінансових 
інструментів. Біткоїн називають децентралізо-
ваною одноранговою цифровою грошовою оди-
ницею. Валюта «біткоїн» була винайдена 2009 р. 
таємничою особою (або групою людей) під псев-
донімом Сатоші Накамото, а її віртуальні монети 
утворюються за допомогою складних математич-
них формул, що потребують складних обчислю-
вальних потужностей. Система розроблена так, 
щоб загалом створювалося не більше 21 мільйона, 
щоб не переповнювати ринок новими валютними 
одиницями [3].

Більшість людей купують біткоїни на сто-
ронніх біржах, обмінюючи традиційні валюти — 
долари чи євро, або використовуючи кредитні 
картки. Обмінний курс біткоїнів різко коливався 
від 50 центів за одиницю в період, коли вони тіль-
ки з’явилися, до більш ніж 1240 доларів у листо-
паді 2013 року. Люди можуть надсилати біткоїни 
один одному, використовуючи комп’ютери або 
мобільні телефони за стосунки, де гроші збері-

© В. О. Нікітенко, 2020
Бібліографія ДСТУ 8302:2015:
Нікітенко В. О. Біткоїн та блокчейн як нові інноваційно-інформаційні технології  та їх функції у сфері фінансо-

вих послуг. Віс ник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 1 (47). С. 117–122.
References (АРА):
nikitenko, V. O. (2020). Bitkoin ta blokchein yak novi innovatsiino-informatsiini tekhnolohii  ta yikh funktsii u sferi finansovykh 

posluh  [Bitcoin and blockchain as new innovation and information technologies and their functions in the field of financial 
services]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1 (47), 117–122 (in ukr.).



118

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (47) 2020

В. Г. Воронкової [5; 6; 8; 10]; В. О. Нікітенко [6; 7; 
8; 16]; Анастасії Шевченко «dіджитал ера. Просто 
про цифрові технології (К: Саммит-Книга, 2018. 
457 с.) [13]. У цих роботах висвітлено проблеми, 
що потребують подальшого вирішення. Саме у 
цих роботах представлений аналіз інноваційних 
феноменів, що тільки-но з’явилися, і викликають 
великий інтерес, тому ми намагаємося розкрити 
їх глибинний зміст, спрямованість, функції, пози-
тивні і негативні сторони. економічна література 
на дану тему досить епізодична і фрагментарна, 
маємо малий відсоток фактичного матеріалу, з 
якого можемо черпати інформацію, оскільки дані 
феномени зародилися в нас на очах і тільки-но 
розвиваються.

Мета статті. Визначення соціально-еконо-
мічних функцій біткоїна та блокчейна, що станов-
лять нову революцію у сфері фінансових послуг 
та позначають шлях до ефективної глобальної 
фінансової системи, яка змінює світ, здатної здій-
снити революцію у промисловості, фінансах, дер-
жавному управлінні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Біт-
коїн як найпотужніша криптовалюта. Користу-
вачі по всьому світу можуть безпосередньо об-
мінювати біткоїни між собою, використовуючи 
унікальні алфавітно-цифрові ідентифікатори на 
кшталт електронної пошти і без стягнення комі-
сії. щоразу, як відбувається покупка, вона фіксу-
ється в загальнодоступному довіднику, відомому 
як «блокчкейн», щоб унеможливити дублювання 
операцій. Біткоїн, як зазначають багато вчених, 
найпотужніша у cвіті криптовалюта, для управ-
ління якою вживається криптографія, а власники 
не покладаються на державні органи. «Станом на 
5 грудня 2017 року повна капіталізація ринку біт-
коїна, коли їх курс сягав 12 тис. дол. США за оди-
ницю, склала 2000 млрд дол. США. Таким чином, 
біткоїн став шостим за капіталізацією валютного 
світу, обійшовши рубль, фунт і південно-корей-
ську вону [13].

Оскільки біткоїни можна використовувати в 
Інтернеті без посилань на власний банківський 
рахунок, а для купівлі та продажу крипотовалюти 
не потрібен ідентифікатор, цей сервіс забезпечує 
зручне середовище без анонімних транзакцій, які 
приховують справжнє ім’я користувача. Блок-
чейн, що лежить в основі криптовалют, назвали 
«Інтернетом цінностей» [2, с. 27]. Довіру тут га-
рантують не посередники, а криптографія, співп-
раця й розумний код. Поняття автономної суве-
ренної ідентичності для кожного з нас, коли наші 
особисті дані зберігаються у віртуальній «чорній 
скриньці», є однією з найголовніших концепцій 
нашого часу [12].

Роль біткоїнів у бізнес-моделях. Блокчейн 
суттєво знизить операційні витрати на пошук, 
узгодження, укладання контрактів і завоюван-

ня довіри на відкритому ринку. З’являться і вже 
з’являються більш децентралізовані моделі для 
збору ресурсів, необхідних для генерування нових 
продуктів, послуг і багатства. Новітні бізнес-мо-
делі блокчейна стійкі. Смарт-контракти зможуть 
скоротити кількість посередників і, використо-
вуючи блокчейн, посередники зможуть удоско-
налювати свій бізнес. Децентралізовані бізнес-
моделі підпадають під вплив мережевих ефектів, 
тобто коли кількість вузлів збільшується, мережа 
зростає також, що пояснює той факт, що крипто-
валюти також швидко зростають [14].

Незабаром більшість операцій відбувати-
меться між речами, а не між людьми. Ми зможемо 
вбудувати інтелект в інфраструктуру, встановив-
ши розумні пристрої — сенсори, камери, мікро-
фони, чипи глобального позиціювання, гіроско-
пи, що самі змінюють налаштування залежно від 
доступної пропускної здатності, місця для збері-
гання інформації чи чинного показника і таким 
чином не припиняють своєї роботи. Інтернет 
речей залежить від Реєєстру речей, він відстежує 
кожен вузол, гарантує його безпеку та надійність, 
фіксує його продуктивність і рівень споживання, 
планує й оплачує його обслуговування чи заміну. 
Блокчейн можна використати в будь-якій галу-
зі [2, с. 31]. Сьогодні існує понад 70 віртуальних 
криптовалют — конкурентів біткоїна — це ripple, 
litecoin, dogecoin та багато інших. Лише у 2013 р. 
було продано на 10 мільярдів доларів віртуальної 
валюти [15].

Злочини з криптовалютою. Враховуючи вели-
чезні кошти, задіяні у злочинній грі, злочинці не 
тільки здійснюють операції з бікоїнами, але й зай-
маються крадіжкою криптовалюти. хакери крадуть 
від одного мільйона й мільйони доларів у віртуаль-
ній валюті, причому найбільша на сьогодні хакер-
ська атака відбулася проти «mt. gox» — токійської 
біткоїн-біржі, з цифрової скарбниці якої на почат-
ку 2014 р. хакери поцупили майже 470 мільйонів 
доларів. Окрім криптовалют, існує безліч інших 
електронних платіжних систем, якими користу-
ються злочинні корпорації — «liberty reserve», 
«e-gold», «Webmoney». За словами федеральних 
прокурорів, лише одна з цих компаній — «liberty 
reserve» — звинувачується у відмиванні більш ніж 
6 мільярдів доларів протягом останніх років [13].

Відома як «PayPal — для злочинців», система 
«liberty reserve» не використовує особистих рек-
візитів і тим самим відкриває широке поле для ді-
яльності злочинних організацій у темній мережі, 
включаючи шахрайство з кредитними картками, 
крадіжку персональних даних, шахрайство у сфері 
інвестицій, дитячу порнографію та торгівлю нар-
котиками [1, 306]. Вважається, що саме ця система 
відігравала чільну роль у вже згадуваній крадіжці 
45 мільйонів доларів США з банкоматів, що відбу-
лася у 2013 р., злочинці якої були арештовані.
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Мережа управління блокчейном. Мережа 
управління блокчейном відіграє головну роль, 
оскільки необхідно по-розумному упорядкува-
ти цей складний ресурс. Сьогодні біткоїн ко-
штує у 23 рази більше, ніж у 2016 р. Біткоїн — це 
сховище цінностей на сотні мільярдів доларів у 
комп’ютерній мережі, яка дає змогу щодня про-
водити операції на мільярди доларів, резервна 
валюта для щораз більшого світу криптоактивів. 
Сьогодні біткоїн став великим класом активів, 
що його ігнорувати вже не можна, до того ж, 
чим більше зростає біткоїн, тим більше з нього 
користі. Вже з 2018 р. біткоїн виправдав споді-
вання своїх найпалкіших прихильників і зробив 
традиційних фінансових посередників непо-
трібними [17].

В основі розподілених додатків лежать смарт-
контракти — програмне забезпечення, яке імітує 
логіку ділової угоди. ці додатки децентралізовані 
та працюють на блокчейн, а отже, зводять до міні-
муму потребу в посередниках (банках, брокерах, 
юристах, судах, корпораціях, депозитарних аген-
тах). Платформа ethereum (криптографічна говір-
ка «бензин») як розподілений додаток є одним з 
основних протоколів нового Інтернету цінностей, 
розробки якого працюють над розширенням його 
можливостей [18].

Ситуація складається так, що платформа 
ethereum виконує функцію «фліппінгу» або ж 
перевороту, коли альтернативний блокчейн ви-
тісняє біткоїн як мережу з найбільшою кількістю 
учасників та найбільшим капіталом. Крім того, іс-
нує ще низка нових платформ, які можуть конку-
рувати з ethereum або доповнити його. З’явилися 
платформи, орієнтовані на розподілені додатки 
(так звані lapps): neO (Китай), icOn (Півден-
на Корея), а також регіональні лідери. З’явилися 
протоколи Polkadot і cosmos, які обіцяють подо-
лати проблеми з масштабованістю та сумісністю, 
а також об’єднати всі блокчейни в єдину гігант-
ську мережу.

Блокчейн, його роль та функція в мережевому 
фінансовому просторі.

Підприємство під назвою augur запустило 
одну з найуспішніших кампаній із краудфандингу 
в історії. Вже за перший тиждень понад 3500 лю-
дей зі США, Китаю, японії, Франції, Німеччини, 
Іспанії, Британії, Кореї, Бразилії, Південної Аф-
рики, Кенії та Уганди зробили внески на 4 міль-
йони доларів. Не було ні брокерів, ані інвестицій-
ного банку, ні біржі, ні обов’язкової реєстрації, ні 
регуляторних органів, ані юристів. Була актуалі-
зована зустріч та співпраця інвесторів і підприєм-
ців як одна з функцій індустрії фінансових послуг 
завдяки процесу залучення власного капіталу в 
акції публічних компаній (PiPes). Завдяки плат-
формам зі спільнокошту дрібні компанії можуть 
зібрати капітал через Інтернет [1].

Блокчейнове iPO — первинне розміщення 
акцій має змогу збирати гроші для фінансування 
«на блокчейн», випускаючи токени чи криптогра-
фічні цінні папери, які дозволяють власнику пре-
тендувати на частку власності компанії. Платфор-
ма ethereum стала навіть успішнішою за augur, 
профінансувавши розроблення цілком нового 
різновиду блокчейна завдяки первинному розмі-
щенню власних токенів.

Сьогодні ethereum є другим за обсягом блок-
чейном з відкритим кодом, який найшвидше 
розвивається. Середні обсяги інвестицій у спіль-
нокошт, зроблених в augur, становили 750 дол. 
США, хоча мінімальний внесок був навіть долар 
чи 10 центів. Інтернет-компанія Overstock запус-
тила найбільш сміливу ініціативу, пов’язувану з 
криптовалютою [2].

Засновник цієї компанії Патрік Берн вважає, 
що блокчейн здатний для ринку довго строкового 
капіталу зробити те, що Інтернет зробив для ко-
ристувачів. Проєкт під назвою medici дає змогу 
компаніям випускати цінні папери на блокчейн, 
отримавши схвалення Державної комісії з цін-
них паперів на фондовому ринку. У 2015 р. ком-
панія почала випускати криптооблігації вартістю 
5 мільйонів доларів США для дочірнього банку 
fnY capital [2, c.178].

якщо блокчейнове iPO як первинне розмі-
щення акцій й надалі буде привертати увагу, воно, 
зрештою, змінить чимало ролей у світовій фінан-
совій системі, змінивши саму систему інвестуван-
ня, а в перспективі можна очікувати створення 
віртуальної розподіленої біржі [2].

Трансформація фінансових послуг блокчейном 
та його функції.

Вісім функцій блокчейна, що названі «золо-
тою вісімкою»:

1. Підтвердження особи та вартості. Надійні 
особисті профілі, які можна підтвердити, крипто-
графічно безпечні.

2. Переміщення цінностей — платежі, грошо-
ві перекази, придбання товарів і послуг. Переда-
вання цінностей у дуже великих та дуже малих об-
сягах без посередників, що збільшить швидкість 
платежів та зменшить їхню вартість.

3. Зберігання цінностей: валюти, сировини та 
фінансових активів, індивідуальний банківський 
сейф, поточний чи ощадний рахунок. Завдяки 
безпечним платежам та надійному сховищу цін-
ностей зменшується потреба у традиційних бан-
ківських послугах. Ощадні та поточні рахунки в 
банках зійдуть нанівець.

4. Кредитування: кредитні картки, іпотека, 
корпоративні, муніципальні, державні облігації, 
забезпечені цінні папери, інші форми кредиту-
вання. Боргові зобов’язання можна створювати, 
передавати та погашати у блокчейні; споживачі 
завдяки своїй репутації можуть отримувати пози-
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ки від інших споживачів; це вагоме рішення для 
осіб без доступу до банківських послуг.

5. Обмін цінностями: біржові спекуляції, хе-
джування, арбітраж, кліринг та підготовка угод, 
управління заставою, її оцінювання, урегулюван-
ня та депозитний облік. Завдяки блокчейну час, 
необхідний для врегулювання будь-якої угоди, 
скорочується з днів до кількох хвилин чи секунд. 
Завдяки такій швидкості та ефективності у ство-
ренні багатства мають змогу брати участь люди з 
обмеженим доступом до банківського обслугову-
вання чи взагалі без нього.

6. Інвестиції в активи, компанії, зростання 
капіталізації стартапів. Нові моделі пірингово-
го фінансування, реєєстрування корпоративних 
операцій, як-от автоматична виплата дивідендів 
за старт-контрактами. Реєєстр власності для авто-
матизації рентних платежів та іншого доходу.

7. Страхування цінностей та керування ри-
зиками: захист активів, помешкання, життя, 
здоров’я, комерційної власності, бізнесу, дери-
вативів. Завдяки репутаційним системам страху-
вальник матиме змогу точніше оцінювати ризик, 
сприяючи таким чином децентралізованню стра-
хових ринків. Прозоріші похідні цінні папери.

8. Бухгалтерський облік цінностей — це нове 
корпоративне управління. Завдяки децентраліза-
ції реєстру аудит буде здійснюватись у реальному 
часі, а звітність стане прозорою та доступною в 
будь-який момент [2, с. 155–156].

Блокчейн — виняткова платформа для різ-
кої автоматизації, у якій всю роботу виконує 
комп’ютерний код, а не людина, керуючи акти-
вами та людьми. У розвинутих країнах блокчейн 
та криптовалюти здатні допомогти підприємцям 
нагромаджувати капітал, захищати активи та інте-
лектуальну власність та створювати робочі місця 
навіть у найбідніших громадах [14].

Висновки. Технологія блокчейна як маніфест 
цифрової епохи пропонує розв’язання нагальних 
викликів сучасності і має потенціал змінити все, 
тому на цей новий феномен слід подивитись під 
новим кутом зору, щоб усвідомити його потуж-
ність і потенціал.

Блокчейн-революція як світ цифрових тех-
нологій, який описує сьогоднішній ландшафт і 
показує шлях до ефективної глобальної фінансо-
вої системи, змінює світ, здатний здійснити ре-
волюцію у промисловості, фінансах, державному 
управлінні.

Блокчейн-революція допомагає розв’язати 
так званий «парадокс процвітання», коли розви-
нені економіки зростають, але при цьому середні 
клас і достаток не збільшуються.

Блокчейн може допомогти перерозподіли-
ти багатство, долучивши до світової економіки 
мільярди людей. Блокчейн може допомогти удо-
сконаленню управління державними справами, 

захистити вільну пресу, відновити легітимність 
демократичних інститутів і знайти спільну мову в 
публічному онлайн-курсі.

У результаті розвитку блокчейн-революції, 
було створено сім принципів блокчейн-економі-
ки: 1) ділова етика в мережі; 2) розподілена влада; 
3) цінність як стимул; 4) захист даних; 5) безпека 
особистих даних; 6) права застережено; 7) загаль-
нодоступність.

Блокчейн-технологія з часом максимально 
змінить інфраструктуру сфери фінансових по-
слуг. В одному з досліджень вказується, що 94 % 
респондентів погодились, що блокчейн може віді-
грати у фінансах вкрай важливу роль. Фінансову 
верхівку повсюдно цікавить концепція викорис-
тання блокчейна для того, щоб безпечно обробля-
ти будь-яку транзакцію від початку до кінця, що 
різко скоротить витрати, збільшивши водночас 
швидкість та ефективність, та знівелює ризики в 
їхньому бізнесі.

Технологія блокчейну дає змогу значно зни-
зити контрагентський ризик, ризик проведення, 
а отже, системний ризик.
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УДК 336.77:631.1 Н. В. Рунчева

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОї СФЕРИ  
ЕКОНОМІКИ УКРАїНИ

Анотація. У статті наведені результати дослідження щодо фінансово-кредитного забезпечення аграр-
ної сфери економіки України. Надано особливості фінансування та кредитування підприємств малого та 
середнього бізнесу, обґрунтовано систему кредитних інструментів у контексті макро- і мікрорівня розвит-
ку аграрного бізнесу.

Ключові слова: фінансування, кредитування, фінансово-кредитне забезпечення, аграрна сфера.

Summary. The article presents the results of a study on financial and credit support of the agricultural sector of 
Ukraine. Peculiarities of financing and crediting of small and medium business enterprises are given, the system of 
credit instruments in the context of macro — and micro-level development of agrarian business is substantiated.

Key words: financing, crediting, financial and credit provision, agrarian sphere.

dOi : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-122-126

Постановка проблеми. Постійно зростає по-
треба вкладати гроші в сільське господарство че-
рез різке зростання світового населення та зміни 
дієтичних переваг зростаючого середнього класу 
на ринках, що розвиваються, до сільськогоспо-
дарської продукції більш високої цінності. Крім 
того, кліматичні ризики збільшують потребу в 
інвестиціях, щоб зробити сільське господарство 
більш стійким до таких ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження фінансово-кредитного забезпечення 
аграрної сфери свідчать про необхідність розро-
блення і застосування його інструментарію, що 
сприятиме стійкому розвитку цієї сфери. Вітчиз-
няні вчені: С. С. Кисіль [1], О. С. Головко [2] при-
святили свої дослідження цій проблемі.

Мета статті. Обґрунтування забезпечення фі-
нансово-кредитного забезпечення аграрної сфе-
ри економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
оцінками, попит на їжу зросте на 70 % до 2050 р. 
І щонайменше 80 млрд дол. США буде потрібно 
щорічно для задоволення цього попиту, більшість 
з яких має надходити з приватного сектору. Інсти-
туції фінансового сектору в країнах, що розвива-
ються, надають сільському господарству непропо-
рційно меншу частку своїх кредитних портфелів 
порівняно із часткою сільського господарства у 
ВВП. З іншого боку, зростання та поглиблення 
ринків фінансування сільського господарства об-
межується різноманітними чинниками, які вклю-
чають:
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 — неадекватну чи неефективну політику;
 — цінові ризики;
 — відсутність адекватних інструментів для 

управління ризиками;
 — низький рівень попиту через фрагмента-

цію та початок розвитку ланцюгів вартості;
 — недостатню експертизу фінансових уста-

нов з управління портфелями аграрних кредитів.
Розвиток та комерціалізація сільського гос-

подарства потребують фінансових послуг, які 
можуть підтримувати більші інвестиції в сіль-
ське господарство та пов’язану із землеробством 
інфраструктуру, яка потребує довгострокового 
фінансування (враховуючи, що витрати на тран-
спорт та логістику нині занадто високі, особливо 
для країн, що не мають виходу на море), більшо-
го включення молоді і жінок у сектори і прогрес 
у галузі технологій (як у частині механізації сіль-
ськогосподарських процесів, так і використання 
мобільних телефонів та електронних платформ 
для підвищення доступу та зменшення трансак-
ційних витрат). Важливим завданням є подолан-
ня системних ризиків за допомогою страхових та 
інших механізмів управління ризиками та зни-
ження операційних витрат у взаємодії з дрібними 
товаровиробниками аграрної сфери.

Фінанси та страхування сільського госпо-
дарства мають стратегічне значення для усунення 
бідності та сприяння спільному процвітанню. В 
усьому світі існує приблизно 500 млн сільсько-
господарських домогосподарств, які займають-
ся дрібним господарством. їх представляють 
2,5 млрд людей, котрі в тій чи іншій мірі покла-
даються на виробництво сільськогосподарського 
виробництва.

До найактуальніших переваг сучасних дослі-
джень можна віднести:

 — зростання доходів фермерів та сільськогос-
подарських малих та середніх підприємств через 
комерціалізацію та доступ до кращих технологій;

 — підвищення стійкості завдяки розумному 
виробництву;

 — диверсифікацію ризиків;
 — доступ до фінансових інструментів;
 — згладжування переходу некомерційних 

фермерів з сільського господарства та сприяння 
консолідації господарств, активів та виробництва 
(фінансування структурних змін).

Наявна необхідність зосередження на розро-
бленні та впровадженні стратегій та інструментів 
фінансування сільського господарства для залу-
чення приватного сектору, розширення доступу 
до відповідних фінансових послуг для фермерів, 
особливо дрібних власників, та сільськогосподар-
ських малих та середніх підприємств (МСП) як 
способу підвищення продуктивності та доходів 
сільського господарства; сприяння консолідації/
інтеграції виробничих та збутових суб’єктів у сіль-

ському господарстві для досягнення економії від 
масштабу та посилення присутності на ринках. 
Важливими інструментами в організації даної ро-
боти є:

 — діагностика стану та напрямів вдоскона-
лення фінансування сільського господарства;

 — участь технічних експертів у галузі фінан-
сів сільського господарства у кредитних та кон-
сультаційних проєктах;

 — діяльність державних інститутів з питань, 
пов’язаних із фінансуванням сільського госпо-
дарства.

Основні напрями формування фінансово-
кредитного забезпечення аграрної сфери в Укра-
їні вбачаються у такому:

1. Політичні та регуляторні втручання у фі-
нанси сільського господарства: проведення діа-
гностичних досліджень стану фінансів сільського 
господарства в країні та розроблення конкретних 
планів дій щодо реформування державної політи-
ки та нормативно-правових актів з метою ство-
рення сприятливого середовища для мобілізації 
фінансів сільського господарства. Деякі прикла-
ди політики та правових/регуляторних втручань 
включають кредитні квоти, обмеження відсотко-
вих ставок, положення про розширення відді-
лень банку, пруденційні правила, що впливають 
на кредитування сільського господарства, рамки 
фінансування отримання складських приміщень 
та альтернативні механізми спорів для ведення 
контрактів.

2. Консультативна політика (та розроблення 
страхових продуктів), зокрема страхування сіль-
ського господарства. Ідеться про консультуван-
ня уряду щодо політик страхування сільського 
господарства (наприклад, фінансових стимулів, 
преміальних субсидій та загальної ролі уряду для 
сприяння страхуванню сільського господарства) 
та щодо розроблення ефективних страхових про-
дуктів. що стосується питань страхування, мова 
йдеться про співпрацю з Глобальним фондом 
страхування індексів (giif) та Програмою фі-
нансування і страхування від катастроф (drfiP) 
щодо певних проєктів та заходів.

3. Зміцнення відповідних інституцій: надання 
технічної допомоги для реформування та нарощу-
вання потенціалу державних фінансових установ, 
налагодження товарних бірж та нарощування по-
тенціалу мікрофінансових організацій (МФО) та 
інших установ. Доцільно розроблення спеціаль-
ної програми, орієнтованої на фінансові коопе-
ративи, враховуючи важливість цих суб’єктів як 
постачальників фінансових послуг для фермерів, 
сільських МСП та домогосподарств. ця програма 
має на меті посилити їхню ефективність, а також 
вдосконалити чинні нормативні акти та механіз-
ми нагляду, щоб краще інтегрувати їх у фінансо-
ву систему країни. Крім того, важливим є роз-
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роблення та впровадження механізмів розподілу 
ризику за допомогою різних інструментів, таких 
як часткові гарантії ризику.

4. Розроблення інноваційних продуктів: до-
помога у опрацюванні та експлуатація широкого 
спектру інструментів, зокрема як технічної допо-
моги, так і частини кредитних проєктів, фінансу-
вання ланцюга вартості, фінансування товарних 
запасів, часткова гарантія кредиту, схеми кредитів 
для сільського господарства, відповідні гранти, 
страхування врожаю, інструменти хеджування 
цін та гендерне фінансування. Необхідним є та-
кож розроблення платформ мобільного банкінгу 
та платежів для розширення доступу до фінансів 
та зменшення трансакційних витрат у межах еко-
системи. Важливим напрямом роботи в цій галузі 
була б розроблення рішень щодо зниження ри-
зику сільського господарства шляхом подолання 
системних ризиків (наприклад, виробничих та 
погодних ризиків за допомогою страхування та 
інструментів хеджування цін), а також зосеред-
ження уваги на шляху зниження операційних ви-
трат при досягненні прибутків дрібними ферме-
рами та агропідприємствами МСП (наприклад, 
роль цифрових технологій фінансування).

5. Зосередження на конкретних нових темах: 
вивчення роботи в нових сферах, таких як доступ 
до фінансування жінок у сільському господарстві, 
використання цифрових фінансових інструментів 
у сільському господарстві та фінансові рішення 
для «зелених» інвестицій у сільське господарство, 
що сприяють стійкості сільського господарства 
до зміни клімату та зменшення відволікання сіль-
ського господарства на довкілля.

6. Управління знаннями та співтовариство з 
практикою. Акумулюючи свої внутрішні дослі-
дження та знання, здійснювати діяльність як на 
внутрішньому рівні (включаючи спільність прак-
тик та навчальних програм), так і на зовнішньому 
рівні (глобальні та регіональні події з розповсю-
дження інформації, обмін та розбудова потенціа-
лу для реформ політики).

7. Глобальні взаємодії. Існує колективна 
відповідальність за інформування та розповсю-
дження достовірної інформації про стан світово-
го виробництва продовольства, щоб зменшити 
деструктивні торговельні рішення, які порушу-
ють стабільний глобальний продовольчий ри-
нок. Внаслідок кризи 2007/2008 рр., міністри 
сільського господарства g20 створили інфор-
маційну систему сільськогосподарських ринків 
(amis) у 2011 році для поліпшення прозорості 
ринку та координації політики на ринках про-
довольства. amis надає оцінку глобальному по-
стачанню продовольства та активно взаємодіє з 
міжнародними агенціями та країнами g20 та 
забезпечує платформу для скоординованого ре-
агування на політику. Так, з 2011 р. існує світова 

програма з питань фінансування сільського гос-
подарства та страхування g20 global Partnership 
for financial (gPfi). Крім того, партнерство з 
rabobank щодо фінансових кооперативів, яке 
має на меті сприяти глобальним знанням про ці 
установи та їх просуванню, спираючись на кон-
кретний досвід, надасть можливості об’єктивної 
оцінки рівня розвитку агросфери держави.

Зазначимо, що упродовж останніх років віт-
чизняна економіка тримається здебільшого за ра-
хунок аграрного сектору. Підприємства сільського 
господарства потребують коштів для фінансуван-
ня своєї поточної діяльності, впровадження но-
вітніх технологій, страхування існуючих ризиків, 
розбудови торговельної та транспортної інфра-
структури. З цією метою використовуються влас-
ні та залучені фінансові ресурси: інвестування та 
кредитування. Однак аграрний бізнес потрапив 
у пастку обмеженого доступу до ресурсів за наяв-
ності значної кількості фінансових інструментів 
на ринку України.

Дослідження фінансового забезпечення під-
приємств АПК, у тому числі сільськогосподар-
ських товаровиробників, свідчить про те, що 
вони здебільшого працюють за рахунок власних 
ресурсів. хоча частка самофінансування госпо-
дарської діяльності значна, проте її недостатньо 
для забезпечення всіх потреб. Досвід різних країн 
підтверджує, що для забезпечення розширеного 
відтворення, сільськогосподарські підприємства 
використовують залучені фінансові ресурси, се-
ред яких значне місце займає державна підтримка. 
Оскільки аграрний бізнес має певні особливості, 
це накладає відбиток на інструменти накопичен-
ня та використання фінансових ресурсів у цьому 
секторі економіки.

В умовах нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції інвестиційна ак-
тивність у сільському господарстві України зали-
шається низькою.

Серед найвпливовіших факторів, що пере-
шкоджають веденню бізнесу в Україні, є доступ 
до фінансування сільськогосподарських підпри-
ємств (15,3 %), корупція (14,0) та податкові пра-
вила (13,6 %). Крім того, глибока політична та 
економічна криза, воєнні дії, нестабільна, непро-
гнозована та непрозора державна політика, не-
захищеність прав кредиторів та землевласників, 
неефективність реформ, пов’язаних з оподатку-
ванням і використанням землі, недостатнє фінан-
сування сільського господарства та інші чинники 
об’єктивно не сприяють залученню зовнішнього 
фінансування. як наслідок, надходження інозем-
них інвестицій у вітчизняний аграрний сектор та-
кож обмежене.

У структурі прямих іноземних інвестицій в 
економіку України інвестиції в сільське госпо-
дарство з кожним роком зменшуються. Зокрема з 
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2010 по 2015 рік відбулося зниження їхньої частки 
відповідно від 1,7 до 1,3 %.

Незважаючи на те, що рівень капіталізації 
майже всіх українських агрохолдингів після вихо-
ду на світові біржі знизився, за даними асоціації 
«Український клуб аграрного бізнесу», станом на 
22 березня 2016 року загальна капіталізація укра-
їнських публічних аграрних холдингів, акції яких 
котируються на міжнародних фінансових біржах, 
становила 2,86 млрд дол. Продуктивність аграр-
ного сектору України доволі не висока порівняно 
з європейськими країнами та конкурентами на 
світовому ринку. У 2016 р. додана вартість в аграр-
ному секторі України на гектар складала $416, 
тоді як у Польщі — $1 142, у Бразилії — $1 266, 
в Аргентині — $773, у Росії — $527, а в США — 
$1 414. Головною причиною цього є те, що вироб-
ництво зосереджене на сільгосппродукції з низь-
кою доданою вартістю (такі як зернові та олійні 
культури), які придатні до механізованого виро-
щування. Зусилля держави (на кошти платників 
податків) підвищити продуктивність можуть бути 
виправдані, якщо вони зосереджені на усуненні 
недоліків ринку, тобто на створенні рівних умов, 
забезпеченні суспільних благ (наприклад, роз-
будові сільської інфраструктури) та можливості 
відшкодовувати весь обсяг або тільки частину 
державних інвестицій (а субсидії є державними 
інвестиціями) з більших податкових надходжень.

З огляду на вищезазначене, на сьогодні вдо-
сконалення механізмів банківського кредитуван-
ня є надзвичайно актуальним. До основних шля-
хів удосконалення банківського кредитування 
підприємств аграрної сфери належать:

 — розроблення нових програм кредитування 
агропідприємств, які максимально враховують 
особливості галузі;

 — забезпечення мінімізації невизначеності 
при банківському кредитуванні агропідприємств;

 — підвищення рівня управління ризиками 
при кредитуванні аграрних підприємств;

 — забезпечення сталого та дієвого механізму 
кредитування аграрного сектору через механізм 
компенсації відсоткової ставки;

 — синхронізація інтересів учасників процесу 
кредитування агропідприємств [1].

Кредитування сільського господарства 
пов’язане також з екологією:

 — зміни у кон’юнктурі пропозиції та попиту 
на продукцію рослинництва і тваринництва;

 — зміни в обсягах грошових потоків пози-
чальників;

 — зниження платоспроможності позичаль-
ників.

Джерелами кредитних ризиків для виробни-
ків сільськогосподарської продукції є:

 — сезонність виробництва продукції, особ-
ливо у рослинництві;

 — несприятливі погодні умови;
 — державне регулювання агропромислового 

ринку, в тому числі обмеження або встановлення 
певного рівня цін і тарифів, введення нових стан-
дартів на продукти харчування;

 — недостатньо висока ліквідність застави, що 
пропонується позичальниками у забезпечення 
зобов’язань перед банками;

 — зміни у курсі валют для кредитів у інозем-
ній валюті;

 — зміни у розмірі відсоткових ставок;
 — недостатній рівень менеджменту та орга-

нізації виробництва, відсутність кваліфікованого 
персоналу;

 — відсутність реального власника підприєм-
ства [2].

Сільськогосподарським підприємствам по-
рівняно з іншими підприємствами, відсутність 
досвіду, відсутність кваліфікованих фахівців з 
оцінки сільськогосподарського майна, високі 
відсоткові ставки, застарілі методи керівництва, 
непрозорість ринку, відсутність стабілізаційних 
інших галузей значно важче отримати доступ до 
кредитних ресурсів унаслідок таких причин: не-
достатнє розуміння кредитних ризиків, невелика 
капіталізація кредитних установ, коротка кре-
дитна історія позичальників, фондів та незначна 
кількість філій комерційних банків у сільській 
місцевості тощо. Однак існує ще одна проблема — 
це загальна слабкість та обмежений характер фі-
нансового ринку України [3].

У сегменті агроіндустрії є безліч компаній, 
які поставляють сервіс, насіння, добрива, техні-
ку. І тут два варіанти: фінансування в банку або 
товарний кредит від дистриб’ютора. За нашими 
оцінками, ринок товарних кредитів з боку по-
стачальників у рази перевищує обсяг кредитного 
портфеля банку. А ефективна відсоткова ставка 
дорожче банківського кредитування.

Станом на 1 грудня 2015 року кредити, нада-
ні підприємствам агропромислового комплексу, 
сільськогосподарським підприємствам, стано-
вили близько 115,5 млрд грн. Відсоткові став-
ки, під які залучалися кредити підприємствами 
АПК у 2015 р. у національній валюті, коливалися 
в межах 14,4–35,0 %, в іноземній — 10,0–19,1 % 
річних. При цьому, за даними НБУ, за грудень 
2015 р. розмір ставки кредиту для суб’єктів сіль-
ського господарства становив 20,2 %, що вище 
порівняно із середньою ставкою за галузями еко-
номіки (17,7 %), промисловістю (17,1) та торгів-
лею (18,4 %).

У сегменті середніх і малих компаній не всі 
власники і менеджмент можуть правильно оціни-
ти товарний кредит і банківське фінансування. З 
товарним — можна швидко отримати відстрочку, 
дорогу, звичайно, у яку ще й включена відсотко-
ва ставка. А не всі клієнти мислять відсот ковою 
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ставкою, вони розуміють, яку суму повинні від-
дати. Після завершення звітного періоду, коли 
урожай зібрали і реалізували, економія на ціні і 
відсотковій ставці може показати суттєвий ре-
зультат. Тобто потрібно трохи попрацювати, але 
отримати більш якісні і дешевші гроші. Тому у 
випадку з банківським фінансуванням важливо 
надання забезпечення хоча б частково, напри-
клад, у вигляді самохідної техніки, навісного об-
ладнання, елеваторів тощо. Крім рухомого майна 
та нерухомості для аграріїв основним активом, 
який сприяє зростанню капіталізації бізнесу, є, 
безумовно, земля. ще не відкритий ринок землі, 
вони не можуть відчужувати даний актив шляхом 
передавання його в іпотеку, що заморожує зна-
чну частину капіталу компанії.

Висновки. Коли справа стосується досту-
пу до фінансових ресурсів, то малі сільгоспви-
робники перебувають у невигідному становищі 
через інформаційну асиметрію та трансакційні 
витрати. Вони не мають адекватної фінансової 
звітності, яка була б зручною для банків (через 
спрощену систему оподаткування та звітності в 
сільськогосподарському секторі), кредитної іс-
торії, адекватної застави (малі сільгоспвироб-
ники працюють переважно на власній землі), 
через що банкам складно оцінити свої ризики з 
надання їм кредиту [3]. хоча скасування морато-
рію на купівлю-продаж сільськогосподарських 
земель відкриває можливість для використання 
сільгоспземлі як застави під кредитування, проте 
важливість наявності кредитної історії потенцій-
них позичальників та знання сектору означає, 
що на початку ризик надання кредитів аграрно-
му сектору під заставу землі залишатиметься до-
сить високим. часткова кредитна гарантія може 
зменшити такі ризики, не знімаючи відповідаль-
ності з банків, в ідеалі це має відбуватись у поєд-
нанні з іншими методами управління ризиками 
(наприклад, агрострахуванням) задля подолання 
системного ризику.

Серед банків, які працюють на фінансовому 
ринку України, лише одиниці у нинішніх умовах 

продовжують фінансувати аграріїв, сільськогос-
подарські підприємства. Незважаючи на те, що 
банки мають ліквідні кошти, вони не поспіша-
ють спрямовувати їх у надто ризиковий аграрний 
сектор.
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ThE INTEGRATED APPROACh TO ThE FORMATION OF ThE bANKING buSINESS 
FINANCIAL AND ECONOMIC SECuRITY SYSTEM

Анотація. У статті досліджено сутність фінансово-економічної безпеки банківських установ у широ-
кому і вузькому сенсі. Виділено три основні компоненти системи забезпечення безпеки сучасних банківських 
установ: інформаційна безпека банку, безпека персоналу банку і майнова безпека банку. Виділено основні 
загрози зовнішнього та внутрішнього характеру, які слід врахувати при формуванні системи забезпечення 
безпеки банківського бізнесу. Під час формування інтегрованої системи забезпечення фінансово-економічної 
безпеки банківського бізнесу запропоновано здійснити аналіз та оцінювання відповідності банківського сек-
тору тому або іншому рівню безпеки.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, зовнішні та внутрішні загрози банку, інформаційна і май-
нова безпека банку, безпека персоналу банку.

Summary. The article investigates the essence of financial and economic security of banking institutions in a 
broad and narrow sense. There are three main components of the security system of modern banking institutions: infor-
mation security of the bank, security of bank staff and property security of the bank. The main threats of external and 
internal character, which should be taken into account when forming the system of security of banking business, are 
highlighted. In forming an integrated system for ensuring the financial and economic security of the banking business, 
it is proposed to analyze and evaluate the compliance of the banking sector to a given level of security.

Key words: financial and economic security, external and internal threats of the bank, information and property 
security of the bank, security of bank staff.
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however, the financial and economic security of 
the banking business in ukraine largely fails to meet 
the needs, and the state of protection against criminal 
offenses leaves much to be desired. in order to pro-
tect the banks from criminal offenses, it is necessary to 
scientifically process the problem and get a complete 
picture of an integrated approach to the formation of 
the system of financial and economic security of the 
banking business.

Analysis of recent research and publications. 
the following foreign scientists were engaged in 
the study of problems of economic security: r. 
Bernd, g. Johnson, e. dolan, f. mishkin, l. har-
ris, z. Bohr, e. zhukov, l. Krasavin, V. Kolesnikov, 
O. lavrushin, V. milovidov, g. Panova, a. Pattox, 
s. Piatenko, V. usoskin, l. hoffman, P. schweizer, 
and others. the questions of ensuring the financial 
and economic security of banking institutions are 
devoted to the works of domestic scientists, such as: 
V. arefiev, e. Balatsky, a. Baranovsky, i. Belomistn, 
O. Vasylik, V. Vitlinsky, O. Vovchak, a. galchinsky, 
a. danilenko, m. zubka, t. Kuzenko, n. Kostina, 
i. lyuty, a. nikiforov, O. Orlyuk, O. Pylypchenko, 
O. sharov, and many others.

Formulation of the problem. Banking security is 
not only the foundation of safe functioning and the 
ability to further develop the banking business, but also 
the creation of a conflict-free external environment 
that is an important factor in the modern development 
of the banking services market. it is commercial banks 
that can, on the one hand, fully secure the country’s 
economy from the financial crisis or at least reduce its 
impact; On the other hand, it is commercial banks that 
are the main indicators of the country’s financial and 
economic vulnerability.

in a competitive economic environment, bank-
ing has become an area of high risk, which makes legal 
regulation of the financial and economic security of 
banking a very difficult process.

in recent years, several practical measures have 
been implemented in ukraine aimed at improving the 
level of financial and economic security of the banking 
business. the government of ukraine and the nBu 
have formed a sufficient system of regulatory, organiza-
tional and legal security for banking security. the banks 
themselves also do not stay on the sidelines — they are 
constantly taking steps to increase the level of security of 
the system of financial and economic security.
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however, at present, there is no integrated ap-
proach to the formation of the system of financial and 
economic security of banking business in the domestic 
and foreign economic literature.

The aim of the study. the purpose of this article is 
to theoretically and practically summarize the existing 
approaches, as well as to highlight the generalized ap-
proach to the formation of the system of financial and 
economic security of the banking business.

Presenting of the main research material. the 
law of ukraine «On national security of ukraine» 
of June 22, 2018 no. 2469-Viii defines security as a 
state of protection of vital interests of the individual, 
society and state from internal and external threats. 
security threat is defined by the above law as a set 
of minds and factors that create the danger of vital 
interests [1].

according to the above interpretation of security 
under the security of banking institutions in the broad 
sense, it is necessary to understand the state of protec-
tion of vital interests of banking business from internal 
and external threats (sources of security).

in a narrow sense, the security of the bank is this 
state of its legal, economic and productive relations, 
material, intellectual and informational resources, 
which express the capacity of banking institutions to 
ensure unprecedented functioning of credit and scien-
tific and technical credit.

the study of theoretical and methodological 
foundations of banking security allows us to formulate 
three main components of the system of financial and 
economic security of modern banking institutions:

— information security of the bank, security sepa-
rating it from any threats of disclosure or loss of infor-
mation of commercial or other value;

— security of the Bank’s personnel, protection 
that eliminates it from any threats to the personnel, 
first of all, highly qualified employees;

— property security of the bank, protection that 
removes it from any threats of loss of cash, securities, 
inventory and other assets [2, p. 57].

there are a number of threats to the financial and 
economic security of internal and external banking in-
stitutions, presented in table. 1.

Table 1
The main threats in the forming of an integrated system of financial and economic security of the banking business 

(complied on the basis of [4, p. 223])

threats of an external nature threats of an internal nature

adverse macroeconomic conditions: general 
economic situation in the country and the region

unqualified management, errors in strategic planning and forecasting of 
the bank, analysis of equity and profit, identification of sources of capital 
growth in making tactical decisions

the degree of stability of the regulatory frame-
work and government crises

insufficient liquidity of the bank’s assets and as a result of non-compli-
ance with the economic standards of the nBu

inflation rate and inflation expectations lack of sufficient qualification of the bank’s employees, insufficient hu-
man resources to solve primary tasks in the formation of an integrated 
system of financial and economic security of banking

Variability of fiscal, monetary and credit policy non-repayment of loans to the bank by insolvent borrowers and non-
receipt of income due to high-risk lending activities

insufficiency of investment resources, fluctua-
tions in foreign exchange rates 

Weak marketing coverage of the banking services market as a result, in-
sufficient diversification of services provided by the bank, lack of banking 
advertising

unfavorable criminogenic situation, spread of 
criminal and financial crimes in the banking 
business

existence of channels of leakage of banking secrecy and errors in the 
organization of the system of preservation of financial and material val-
ues of the bank 

as can be seen from the table. 1, the list of exter-
nal threats that should be considered in the formation 
of an integrated system for ensuring the financial and 
economic security of banking business is quite large. 
the specified threats to banking institutions should 
be overcome under conditions that have a destabiliz-
ing effect on the banking sector as a whole. external 
threats to financial and economic security are un-
derstood to be regulators that are formed outside the 
bank and affect its activity from the outside, warnings 
in the implementation of risky credit policy, weak 
control over borrowers and financial institutions.

the main tools that prevent the impact on the 
financial and economic security of the bank from the 
outside are: licensing of commercial banks, organi-

zation of banking audit, organization of banking su-
pervision, identification of troubled banks and work 
to prevent their bankruptcy. most of these regulators 
are the prerogative of the national Bank of ukraine. 
internal financial regulators are formed in the bank 
itself, since the main condition for profitable and re-
liable work is quality management, level of financial 
management, organization of internal control and 
audit, which largely depends on honesty and compe-
tence [5, p. 307].

When forming an integrated system for ensuring 
the financial and economic security of banking institu-
tions, it is necessary to analyze and evaluate the com-
pliance of the banking sector to one or another level of 
financial and economic security (table 2).
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 an integrated approach to analyzing and evaluat-
ing the financial and economic security of the banking 
business is a system of indicators on the basis of which 
it is advisable to evaluate the dynamics of the develop-
ment of the banking sector

some common methodological requirements 
must be followed in the formation, operation and de-
velopment of an integrated system for ensuring the fi-
nancial and economic security of banking institutions. 
the main of them is a systematic approach to the 
problem of financial and economic security. this re-
fers to the inadmissibility of emphasizing the efforts of 
the Bank’s security service to reflect any one or more 
potential threats to the detriment of others.

the second requirement in the formation of an 
integrated system for ensuring the financial and eco-
nomic security of banking institutions is to determine 
the priority of measures to prevent potential threats (ie 
methods of preventive nature). it does not require ad-
ditional justification by virtue of the possibility provided 
to prevent a bank loss in principle, while other methods 
at best allow it to reduce or punish the culprits.

the third requirement in the formation of an 
integrated system for ensuring the financial and eco-
nomic security of banking institutions is the system’s 
focus on ensuring priority protection of confidential 
information and only then other objects of potential 
threats. the role of information and information tech-
nology in the functioning of the modern banking sys-
tem, the state, individual enterprises and households 
is steadily increasing. for a larger number of business 
entities, the loss or disclosure of information becomes 
a significant loss than the theft of cash and inventory. 
the emergence and development of global computer 
networks has led to the emergence of another source of 

constant threats to information security — unauthor-
ized access to databases of banking institutions.

the fourth requirement in the formation of an in-
tegrated system is the direct participation in ensuring 
the financial and economic security of all its structural 
units and employees within the limits of their estab-
lished competence and responsibility. the structure of 
possible threats, among which the last place is occu-
pied by threats from own personnel, prevent the effec-
tive counteracting of them only by the employees of 
the Bank’s security service.

the fifth requirement in the formation of an inte-
grated system for ensuring the financial and economic 
security of banking institutions is to ensure the interac-
tion of the security management system with other ar-
eas of management. this requirement is implemented 
both at the strategic and operational level of the man-
agement system. the next section of the integrated 
approach examines specifically the dependence of the 
financial and economic security strategy on the overall 
mission of the bank and its competitive strategy. in the 
domestic minds, in the mode of operational manage-
ment, the closest connection must be ensured between 
the system and personal management. Violation of the 
requirement to coordinate the management of different 
activities can lead to extremely negative consequences. 
When the development of related management systems 
(such as financial management or marketing) violates 
the requirements of this system, the likelihood of nega-
tive implementation of those that meet the threats will 
increase. in turn, the normal functioning of adjacent 
management systems will be constantly disrupted if 
security management is organized on the principle of 
self-sufficiency — security for the sake of security itself. 
thus, a complex management system should be formed 

Table 2
Indications in the forming of an integrated system of financial and economic security of banking institutions 

(complied on the basis of [6, p. 67])

the level of financial and economic 
security of the banking business

indicators that characterize the compliance of the banking sector to a particular 
level of financial and economic security

1. compliance with the legal require-
ments of the legislation of ukraine: 
measures to combat money laundering

cash transfer ratio (ratio of cash turnover to balance sheet currency

Observance of admissible values o indicators calculated in accordance with the 
regulations on the procedure for analysis and verification documents (informa-
tion) on foreign exchange transactions by authorized institutions

2. Observance of normative legal acts of 
the national Bank of ukraine

satisfaction of financial stability indicators that meet the requirements of the 
regulation on the assessment of the stability of banks and the banking system of 
ukraine dated 22.12.2017 № 141

3. implementation of a simple type of 
reproduction of the banking sector of 
ukraine 

annual growth rates of key indicators (volume of income-generated assets, size of 
resource base, capital adequacy) are lower or arrording the inflation rate

4. implementation of the investment 
type of reproduction of the banking 
sector

annual growth rates of key indicators (volume of income-generated assets, size of 
resource base, capital adequacy) above the inflation rate

5. increasing the level of financial and 
economic security of the banking busi-
ness

coefficients of coverage f the population of ukraine by banking services

the share of assets of the banking sector in the formation of the country’s gdP

coefficients of transformation of the resource base into bank loans (the value 
should be equal to one)
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taking into account the provision of relative parity or 
balance of interests of each of the areas of activity of.

the sixth requirement in the formation of an inte-
grated system is the proportionality of the costs of en-
suring the financial and economic security of banking 
institutions to the real level of threats. it is connected 
with the realization of the principle of reasonable suffi-
ciency. from the point of view of the ultimate efficiency 
of the system, it is equally unacceptable to economize 
on this area of activity, weakening our own security, and 
to exaggerate the possible threats by making unneces-
sary, that is, unpaid costs. considering that the security 
service leadership is, for obvious reasons, prone to an 
increase in the level of potential threats, it is desirable 
to involve independent experts in the person of employ-
ees of state law enforcement agencies or private security 
structures in order to meet this requirement.

the final requirement for the formation of an 
integrated system for ensuring the financial and eco-
nomic security of banking institutions is to formalize 
not only the functional responsibilities but also the 
powers (competences) of the security service. unlike 
other activities of the bank, the work of the major-
ity of employees of this unit is always associated with 
the threat of exceeding the authority. analyzing and 
evaluating the effectiveness of financial and economic 
security management is a necessary element in the for-
mation of an integrated bank security system. it allows 
to solve several applied problems, in particular, to per-
form statistical analysis of the likelihood of negative 
realization of certain external and internal threats, as 
well as to objectively evaluate the effectiveness of the 
activity of the security service.

Conclusions from this study. thus, the knowl-
edge and timely detection of threats to the security of 
business activity, careful elaboration of the schemes 
of displaying threats and elimination of their possi-
ble adverse consequences is an important element in 
the formation of an integrated system of financial and 
financial security, in its turn, it is capable of making 
a significant impact on the economic results and the 
moral and psychological state of the team. thus, this 
integrated approach in the formation of the system of 
financial and economic security of the bank allows the 
head of a commercial bank to determine the basics of 
organizing the security of a credit institution, taking 
into account the local conditions of operation, as well 
as their possibilities of providing resources.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
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ЗМІСТ, РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК ТА ВПЛИВ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ  
НА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Анотація. У статті здійснено всебічне обґрунтування податку на нерухомість та його ролі в наповненні 
місцевих бюджетів. У процесі досліджень було виявлено, що його обсяги у цьому відношенні є значно меншими 
від зарубіжних аналогів. Це спонукало до визначення причин цього явища. Ухвалено, що згідно із зарубіжним 
досвіду, доцільно ставки податку на нерухомість узгоджувати з ринковою її вартістю, а не з мінімальною 
зарплатою, житловою площею чи ціною 1 м2 згідно них. Таким чином, було визначено, що в Україні є значні 
резерви для підвищення його частки у структурі надходжень до місцевих бюджетів.

Ключові слова: податки, нерухомість, майно, розрахунки, облік, вплив, визначення, місцеві бюджети, 
управління.

Summary. The article provides a comprehensive justification of the real estate tax and its role in filling local budg-
ets. In the course of research it was found that its volumes in this respect are much smaller than foreign counterparts. 
This led to the identification of the causes of this phenomenon. It was decided that according to foreign experience, it is 
advisable to coordinate real estate tax rates with their market value, and not with the minimum wage, living space or 
the price of 1 m2 according to them. Thus, it was determined that Ukraine has significant reserves to increase its share 
in the structure of revenues to local budgets.

Key words: taxes, real estate, property, calculations, accounting, influence, definition, local budgets, manage-
ment.
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власності. Виходячи із зазначеного, суб’єктами 
оподаткування повинні бути власники майна, 
але на практиці досить Поширеним є визначен-
ня суб’єктами податкових відносин як власників, 
так і користувачів. Тому розуміння змісту податку 
на нерухомість, порядку та принципів його розра-
хунків і сплати, обліку й встановлення особливос-
тей впливу на місцеві бюджети є актуальним, тео-
ретично й практично значущим господарським та 
управлінським завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оподаткування соціально-економіч-
ної та господарської діяльності населення й біз-
несу, обліку податків завжди знаходяться у полі 
зору науковців та практиків. їх вивченню приді-
ляли велику увагу А. Бритвєнко, М. Ігнатенко, 
М. Коцупатрий, М. Мармуль, В. Плаксієнко, 
Н. Рунчева, О. Сарапіна та багато інших на-
уковців. У їхніх працях розроблюються питан-
ня оподаткування та обліку податків землеко-
ристування, сільськогосподарської діяльності, 
податку на додану вартість, соціальних нараху-
вань. Проте податок на нерухомість та його об-

Постановка проблеми. У вітчизняній та світо-
вій практиці соціально-економічної й господар-
ської діяльності майновi податки відіграють якщо 
не визначальну, то одну з основних ролей у форму-
ванні джерел наповнення місцевих бюджетів. Опо-
даткування нежитлової нерухомості в Україні вве-
дено з 01 січня 2015 р. місцевим органом влади. це 
закріплено Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деякі законо-
давчі акти України щодо податкової реформи» [1]. 
Податкова реформа 2015 р. внесла суттєві зміни у 
майнове оподаткування в країні. Новий податок на 
майно тепер консолідує три податки:

 — податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки;

 — транспортний податок;
 — плату за землю.

Податок на нерухомість як визначена законо-
давством сума сплачується державі юридичними 
і фізичними особами, які володіють об’єктами 
нерухомості. Податки на майно — це, в першу 
чергу, плата за право володіння, тобто їх існуван-
ня зумовлюється необхідністю оподаткування 
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лік є менш вивченими й потребують подальших 
оцінок та аналізу.

Мета статті. Визначення змісту податку на 
нерухомість в Україні та його обліку, а також 
ролі у формуванні місцевих бюджетів, здійснен-
ні міжнародних порівнянь відносно зарубіжного 
досвіду й на цих засадах, — перспектив удоско-
налення.

Виклад основного матеріалу. База оподатку-
вання об’єктів житлової та нежитлової нерухо-
мості, у тому числі їх часток, які знаходяться у 
власності фізичних осіб, обчислюється контро-
люючим органом на підставі даних Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. Вони 
безкоштовно надаються органами державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно та / або на під-
ставі оригіналів відповідних документів платника 
податків, зокрема, документів на право власнос-
ті. База оподаткування об’єктів житлової та не-
житлової нерухомості, у тому числі їх часток, які 
знаходяться у власності юридичних осіб, обчис-
люється такими особами самостійно, виходячи із 
загальної площі кожного окремого об’єкта опо-
даткування на підставі документів, що підтвер-
джують право власності на такий об’єкт.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у 
сільській та селищній місцевості через каси сіль-
ських (селищних) рад або рад об’єднаних терито-
ріальних громад, створених відповідно до закону 
і перспективним планом формування територій 
громад, за квитанцією про приймання податків. 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює 
календарному року. Згідно з п. 266.1 Податкового 
кодексу (ПK) України платниками податку є фі-
зичні тa юридичні особи, у тому числі нерезиден-
ти, які є власниками об’єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості [2]. Податок за звітний рік 
сплачується:

1) фізичними особами — протягом 60 днів 
iз дня вручення податкового повідомлення-рі-
шення;

2) юридичними особами — авансовими вне-
сками щокварталу до 30 числа місяця, що насту-
пає за звітним кварталом, які відображаютьcя в 
річній податковій декларації.

За затягування виплат нараховуються штрафи 
і пеня. Оплатити податок на нерухомість потріб-
но через 60 днів після отримання повідомлення. 
якщо з якоїсь причини листа не було отримано, 
доцільно звернутися самостійно до інспектора і 
уточнити, чи потрібно платити податок на неру-
хомість за минулий рік. якщо відсутня оплата за 
вказаний вище період, нараховується штраф. Від-
повідальність за несплату або несвоєчасну/непов-
ну сплату податку на нерухомість така ж сама, як 
для інших податків. Згідно з п. 126.1 ПК, загрожує 
штраф y розмірах:10,0 % від погашеної суми по-
даткового боргу — за затримку до 30 календарних 

днів; 20,0 % від погашеної суми податкового бор-
гу — за затримку більше 30 календарних днів.

якщо податок не буде сплачений своєчас-
но, то згідно зi ст. 129 ПК після закінчення гра-
ничних термінів для сплати на суму податкового 
боргу нараховують пеню з розрахунку 120 % від 
ставки НБУ, що діє на день виникнення податко-
вого боргу. Обчислення суми податку з об’єкта/
об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають 
у власності фізичних осіб, здійснюється контро-
люючим органом за місцем податкової адреси 
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості 
виходячи із загальної площі кожного з об’єктів 
нежитлової нерухомості та відповідної ставки по-
датку (пункт 266.7 статті 266 Податкового кодексу 
України).

На сучасному етапі податок на нерухоме май-
но існує приблизно в 130 країнах світу, але його 
значення у формуванні місцевих бюджетів є різ-
ним. Перший крок у його запровадженні було 
зроблено під час реалізації відповідних податко-
вих проєктів у Івано-Франківській та Луганській 
областях, де була змодельована спрощена форма 
оподаткування на основі дуже низьких ставок 
податку з квадратного метра площі будівель (0,1 
гривні — з житлових та 2,9 гривні — з комерцій-
них). Навіть за таких умов додаткові доходи від 
сплати цього податку склали у середньому, 25,0 % 
доходів бюджетів найнижчого рівня з власних 
джерел.

Податок у різних областях і містах України 
різний, тому що його розмір визначає місцева 
рада. У Києві, Одесі та харкові податок становить 
1,0 % від розміру мінімальної зарплати (37,23 грн. 
за кожен квадратний метр, що перевищує ліміт), у 
Львові — фізичні особи за одноквартирний, дач-
ний або садовий будинок будуть платити 1,0 %, а 
за квартиру в дво- або багатоквартирному будин-
ку — 0,5 %. Квартири площею більше 300 м2 і бу-
динки площею понад 500 м2 додатково оподатко-
вуються в розмірі 25,0 тис. грн на рік. Потрібно 
буде сплатити повністю 25,0 тис. грн. плюс різни-
цю між пільговою площею і фактичною.

Світовий досвід показує, що при викорис-
танні правильного підходу щодо способів на-
рахування ставок, податок на нерухоме майно 
може стати однією з вагомих статей доходної 
частини бюджету. Загалом, він може розрахову-
ватися трьома способами. Перший варіант — за 
прогресивною шкалою визначається ставка, 
пропорційна вартості нерухомості. Слід зазна-
чити, що це найбільш поширена система. Дру-
гий варіант — ставка призначається з розрахунку 
на квадратний метр. Така система діє в Польщі, 
Словаччині, чехії, частково в Угорщині. Третій 
варіант — працює у Великої Британії і Франції, 
де існує фіксована плата, розмір якої встановлю-
ють муніципалітети.
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Найвищі податки на нерухомість відзначають-
ся у Німеччині та Данії. За даними gPg, у цих кра-
їнах мінімальна ставка податку становить 2,6 % від 
оціночної вартості майна і досягає 10,0 і 6,4 % від-
повідно. У Берліні мешканець (власник або орен-
дар) квартири з однією спальнею платить від 200,0 
до 500,0 євро в рік. У Польщі ставка визначається в 
розрахунку на квадратний метр і власники платять 
0,17 євро за кв. м, у Словаччині — 0,033 євро за кв. 
м, у чехії — від 0,08 до 0,4 євро за м2 в рік.

У Великої Британії і Франції фіксовані ставки 
податків на нерухомість встановлюють муніципалі-
тети. У Великої Британії немає єдиного податку на 
нерухомість. Однак власники платять муніципаль-
ний податок, кошти від якого йдуть на прибирання 
вулиць, утримання поліції та державних установ. 
Його сума залежить від регіону і коливається від 
200 до 2500 фунтів стерлінгів (приблизно 230–3000 
євро) на рік. У Франції є два типи податків на не-
рухомість: taxe foncière (платять власники незалеж-
но від того, чи проживають вони в будинку) і taxe 
d «habitation (платять мешканці — власники або 
орендарі). Сума податку залежить від площі житла і 
регіону. В рік власники платять від 400 до 1500 євро.

У Болгарії, Нідерландах, Словенії та есто-
нії мінімальна ставка складає 0,1 % від вартості 
нерухомості. Крім того, за ставкою менше 1 % 
(нижній поріг) податки платять власники в Ав-
стрії, Іспанії, Італії, Латвії, Люксембурзі, Порту-
галії, Румунії, Фінляндії та Швеції. За фіксованою 
ставкою — 1,0 % від оціночної вартості — платять 
власники житла в Литві. У Бельгії ставка трохи 
більше — 1,25–2,5 %. Невисокі ставки прийня-
ті в Греції. Податком не обкладаються об’єкти, 
оціночна вартість яких менше 200 тис. євро. Все, 
що дорожче, підлягає оплаті за ставкою від 0,2 до 
2,0 %. Крім того, місцеві муніципалітети додають 
ще 0,025–0,035 %.

У світі відомо принаймні 10 країн, у яких немає 
податку на нерухомість. це Монако, Мальта, До-
мініка, Кайманові острови, Фіджі, Острови Кука, 
Теркс і Кайкос, Сейшельські острови, Шрі Ланка, 
Об’єднані Арабські емірати. Тут немає податку на 
нерухомість, хоча покупцям доведеться заплатити 
разовий нотаріальний або гербовий збір. Інші краї-
ни Близького Сходу, такі як Бахрейн, Кувейт, Оман 
і Саудівська Аравія, також не мають податку на не-
рухомість, однак не користуються популярністю 
серед європейських інвесторів.

Слід зазначити, що в Україні мало уваги при-
діляється вирішенню питань нарахування й сплати 
податку на нерухомість. Він існує, його запрова-
дили, але місцеві громади не досить активно ним 
користуються, ймовірно, побоюючись виникнен-
ня соціальної напруженості та політичних наслід-
ків. В Україні цей податок дає 0,22 % податкових 
доходів місцевих громад, тимчасом як у світі — це 
близько 27,0 %, тобто на кілька порядків більше.

Уже 2015 р., щойно органи місцевого само-
врядування почали широко застосовувати пода-
ток на нерухомість, доходи від нього перевищили 
очікування. За результатами року, доходи від по-
датку на нерухомість виявилися в 3,4 разів біль-
шими, ніж було затверджено фіскальними плана-
ми на початку року. Проте в масштабах місцевих 
бюджетів і порівняно з іншими країнами частка 
податку виявилася скромною. Вона становила 
лише 0,05 % усіх податкових надходжень місце-
вих бюджетів 2015 р., 0,15 % — 2016 р. та 0,22 % — 
2017 р. У розвинених країнах світу вона становить 
у середньому 27,0 %. Зрозуміло, що не варто одра-
зу порівнювати Україну із заможними країнами, 
однак їх досвід показує напрям, у якому посту-
пово, мірою розвитку економіки, може рухатися 
Україна.

Серед імовірних причин мінімальної ваги 
податку на нерухомість у доходах місцевих бю-
джетів можна назвати принаймні три. По-перше, 
формування державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно — процес трудомісткий і посту-
повий, і поки що далекий до завершення. Від-
повідно, податок часто просто не нараховуєть-
ся через відсутність інформації в реєстрі. Друга 
причина — пільги зі сплати податку у вигляді 
зменшення бази оподаткування (на 60 м2 — для 
квартир незалежно від їх кількості; на 120 м2 — 
для житлових будинків незалежно від їх кількос-
ті; на 180 м2 — для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одно-
часного перебування у власності платника по-
датку квартири/квартир і житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток).

Наявність пільг створює передумови для 
ухилення від сплати податку (наприклад, якщо 
квартира перебуває у спільній власності в рівних 
частинах, то кожен співвласник має право засто-
сувати пільгу в повному обсязі. Таким чином, із 
квартири площею 120 м2, яка перебуває у власнос-
ті двох осіб, сума податку на нерухомість станови-
тиме аж нуль). Третя причина — небажання міс-
цевої влади підвищувати податкове навантаження 
на членів громади, оскільки це може викликати 
невдоволення. До речі, варто зазначити, що це 
доволі дієвий стримувальний чинник супроти 
прагнення підвищувати податкові ставки. Шкода 
тільки, що не вдається його задіяти на загально-
державному рівні, оскільки українці в переважній 
своїй більшості самостійно податки в бюджет не 
сплачують (за них це робить роботодавець і про-
давець), і тому зміни ставок їм не завжди очевидні.

Висновки. Варто зазначити, що органи міс-
цевого самоврядування мають увесь необхідний 
інструментарій для підвищення надходжень від 
податку на нерухоме майно. Йдеться про повнова-
ження щодо встановлення ставок податку та базу 
оподаткування, яку важко приховати. Оскільки 
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потенційно податок на нерухомість є потужним 
джерелом наповнення місцевих бюджетів, а по-
вноваження регулювати його ставку належать ор-
ганам місцевого самоврядування, варто дослідити, 
чи не змусить людей якісна зміна бази оподатку-
вання нерухомості позбуватися своєї власності?

У розвинених країнах світу, на відміну від 
України, податок на нерухомість справляють, ви-
ходячи не з площі житла та мінімальної заробітної 
плати, а з вартості нерухомості. Зазвичай, ця вар-
тість максимально наближена до ринкової (оцін-
на, рідше — кадастрова), яку визначають акреди-
товані державою професійні оцінювачі.
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ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Анотація. Надано обґрунтування теоретичних, організаційних та методологічних положень організа-
ції вітчизняного та міжнародного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
Проведено аналіз кредиторської заборгованості. Відображено рівні законодавчо-нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні. Наведено складові облікової політики ПП «Імені Калашника» та резуль-
тати комплексного оцінювання поточної кредиторської заборгованості за системою відносних показників. 
Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методики організації бухгалтерського обліку розрахунків.
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Summary. The substantiation of theoretical, organizational and methodological provisions of the organization of 
domestic and international accounting of settlements with suppliers and contractors is provided. The analysis of ac-
counts payable. Reflected the level of legislative and regulatory regulation of accounting in Ukraine. The components 
of the accounting policy of LLC «Name Kalashnik» and the results of a comprehensive assessment of current payables 
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У процесі своєї діяльності підприємство по-
стійно взаємодіє з різними контрагентами, а 
саме: іншими підприємствами та організаціями, 
державними органами, кредитними установами, 
фондами соціального страхування, акціонерами, 
робітниками, які працюють на підприємстві. У 
результаті взаємодії у підприємства виникають 
зобов’язання, за якими повинен здійснюватися 
постійний контроль для забезпечення стабільного 
стану підприємства.

Забезпечення правильності ведення обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
важливою ділянкою обліку і потребує особливого 
контролю. На сьогодні існує методологічно сфор-
мована основа бухгалтерського обліку зобов’язань 
перед контрагентами, що постачають підпри-
ємству товарно-матеріальні цінності та надають 
йому будь-які послуги, але виникають питання 
щодо формування інформаційної бази для прове-
дення обліку та надання інформації керівництву 
підприємства задля покращення контролю за роз-
рахунками з постачальниками та підрядниками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням гармонізації та зіставленням облі-
ку національних із міжнародними стандартами 
займалися І. Бланк, Ф. Бутинець, С. Голов, Г. Кі-
рейцев, В. Качалін, В. Костюченко, Л. Нишенко, 
В. Швець, Ю. цал-цалко, О. Волковицька та інші 
дослідники, що не змогли оминути вказану тему в 
своїх наукових працях.

Мета статті. Обґрунтування теоретичних, 
організаційних та методологічних положень ор-
ганізації вітчизняного та міжнародного бухгал-
терського обліку розрахунків з постачальниками 
та підрядниками, а також аналіз кредиторської за-
боргованості, та розроблення рекомендацій щодо 
вдосконалення методики організації бухгалтер-
ського обліку розрахунків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
зважаючи на вагомість наукових досліджень, на-
укове обґрунтування сутності практичних кроків 

організації бухгалтерського обліку розрахунків із 
кредиторами в умовах сьогодення залишається 
актуальним.

Під час здійснення підприємницької діяль-
ності суб’єкт господарювання взаємодіє з іншими 
організаціями, підприємствами, які надають по-
слуги, виконують роботи, поставляють матеріаль-
ні цінності, включно із запасами, обладнанням, 
іншими активами, необхідними для забезпечення 
звичайної діяльності підприємства. І саме в ре-
зультаті цих взаємодій виникають розрахунки з 
постачальниками та підрядниками, тобто поточні 
зобов’язання підприємства. З цього виходить, що 
процес постачання є одним із головних адже без 
нього не може початися сам процес виробництва. 
Основне завдання постачання полягає в забезпе-
ченні потреб виробничого процесу в ресурсах — 
сировині, матеріалах, паливі, тарі, запасних час-
тинах, МШП тощо.

Наявність зобов’язань вважається нормаль-
ним станом будь-якого діючогo підприємства, 
оскільки вони є oснoвою взаємозв’язків між 
суб’єктами господарювання. Поточні зобов’язання 
відіграють важливу роль в аналітичних процедурах 
підприємства, які здійснюють зовнішні і внутрішні 
користувачі фінансової звітності, впливають на рі-
шення, що приймаються ними.

На кожному підприємстві, установі чи орга-
нізації є власний перелік поточних зобов’язань, 
які вони мають. Традиційний перелік поточних 
зобов’язань в Україні подано на рис. 1.

Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками повинні проводиться на основі укладених 
договорів, контрактів, договорів підряду. Проте, 
часто недооцінюють значення договорів і здій-
снюють придбання товару на основі виставлених 
підприємству постачальником рахунків на оплату.

Загальна схема закупівлі товарно-матеріаль-
них цінностей має такий вигляд:

1. На підприємство постачальника скеро-
вується довірена особа підприємства-покупця, 

Рис. 1. Поточні зобов’язання на підприємствах України (розробка автора)
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яка оглядає товар і приймає рішення про його 
купівлю.

2. На основі переговорів між постачальником 
та покупцем укладається договір. це є дуже істот-
ним моментом, позаяк на підставі договору під-
приємство може відстоювати свої права.

3. На основі повідомлення покупця уповно-
важена особа підприємства-постачальника випи-
сує рахунок на оплату.

4. Виписаний рахунок керівником підприєм-
ства-покупця передається в бухгалтерію з розпо-
рядчим надписом.

5. Підприємство-покупець передає в обслу-
говуючий банк розпорядження на перерахування 

коштів зі свого рахунку на рахунок постачальника 
відповідно до виписаного рахунку-фактури.

6. Отримання підприємством-продавцем ви-
писки банку, яка підтверджує надходження ко-
штів на його банківський рахунок.

Кількість нормативних документів, які регу-
люють господарські розрахункові операції, є до-
сить великою, крім того вони часто змінюються 
та є індивідуальними для деяких суб’єктів госпо-
дарювання. Систему законодавчо-нормативно-
го регулювання бухгалтерського обліку в Україні 
можна розділити на п’ять рівнів (табл. 1).

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про розрахунки з 

Таблиця 1
Рівні законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні (розробка автора)

Рівень Законодавчо-нормативне регулювання

І Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

ІІ Постанови Кабінету Міністрів, Укази президента тощо

ІІІ Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

ІV Інструкції, положення, вказівки Міністерства фінансів України

V Накази, розпорядження щодо організації бухгалтерського обліку і застосування обраної обліко-
вої політики на підприємстві

постачальниками та підрядниками і розкриття її 
фінансової звітності визначаються у П(С)БO 11 
«Зобов’язання». Норми цього Положення (стан-
дарту) застосовуються підприємствами, організа-
ціями та іншими юридичними особами незалеж-
но від форм власності (крім бюджетних установ). 
П(С)БО 11 застосовується з урахуванням особ-
ливостей оцінки та розкриття інформації щодо 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, 
установлених іншими П(С)БО.

На сьогодні, коли підприємства співпрацю-
ють із зарубіжними партнерами, досить актуально 
та гостро стоїть питання необхідності приведення 
вітчизняної системи обліку до вимог міжнародних 
стандартів. У обліку розрахунків із кредиторами за 
МСФЗ і за українськими стандартами бухгалтер-
ського обліку є низка відмінностей, але є і спільні 
риси, що дає можливість сказати, що в майбутньому 
можливе зменшення відмінностей [1].

Різниця відображення в балансі полягає у від-
мінності структури статей вітчизняної та міжна-
родної звітності.

За ПБО 11 у балансі всі поточні зобов’язання 
відображаються за сумою погашення, тобто в роз-
ділі iV «Поточні зобов’язання» відображається 
сума, яка буде фактично сплачена суб’єктом гос-
подарювання при погашенні таких зобов’язань.

За МСБО зобов’язання відображаються в па-
сиві балансу як сальдо рахунку «Рахунки до спла-
ти» в розділі «Поточні зобов’язання».

Однак, унаслідок відносин із постачальни-
ками та підрядниками можливе виникнення не 
лише кредиторської заборгованості, адже поста-

чання цінностей або виконання послуг переваж-
но відбувається на умовах передоплати. У такому 
випадку в підприємства виникає дебіторська за-
боргованість по товарах (роботах, послугах).

Утім, у кожній країні є свої підходи до мето-
дології обліку, що викликає певні особливості в 
організації обліку розрахункових операцій. Між-
народні стандарти напряму не вимагають відо-
браження дебіторської заборгованості в балансі за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів. Вимоги 
американських стандартів загалом аналогічні до 
міжнародних стандартів, але відрізняються біль-
шим ступенем деталізації. Дебіторська заборгова-
ність у балансі має бути поділена на дві частини:

 — торговельна дебіторська заборгованість 
(дебіторська заборгованість, що виникає в проце-
сі реалізації продукції, товарів, послуг);

 — неторговельна дебіторська заборгованість 
(що виникає в процесі інших операцій) періоду, 
яка дебітує витрати за сумнівними боргами і кре-
дитує резерв.

Англійські стандарти щодо відображення 
дебіторської заборгованості в балансі аналогіч-
ні вимогам міжнародних стандартів. Окремого 
стандарту з обліку дебіторської заборгованості не 
існує, але на практиці використовують деякі спе-
цифічні прийоми, пов’язані з оцінкою дебітор-
ської заборгованості. В Англії розділяються од-
нозначно безнадійні борги (bad debts) та сумнівні 
борги (doubtful). Однозначно безнадійні борги 
списуються з рахунку дебіторів на збитки (ви-
трати за безнадійними боргами) у момент визна-
ння їх безнадійними. якщо відбувається оплата 
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дебіторської заборгованості, раніше списаної як 
безнадійна, робиться зворотнє проведення. Для 
всієї іншої заборгованості в кінці звітного періо-
ду створюється резерв сумнівних боргів (нараху-
вання такого резерву відбувається коригувальним 
проведенням в кінці звітного періоду) [2].

Вітчизняний облік розрахунків з постачаль-
никами та підрядниками спрямований на збір та 
узагальнення інформації про розрахунки за отри-
мані покупцем товарно-матеріальні цінності, 
прийняті замовником виконані роботи та спожиті 
послуги. Також можна стверджувати, що розра-
хунки з постачальниками та підрядниками є важ-
ливими компонентами складного механізму вза-
ємодії підприємства.

чітка методика бухгалтерського обліку поточ-
них зобов’язань дає змогу забезпечити отримання 
правдивої інформації для аналізу і контролю роз-
рахунків з постачальниками та підрядниками, про-
ведення якого сприяє прийняттю управлінських 
рішень, щодо діяльності підприємства та підтри-
мання фінансової стійкості та платоспроможності.

Під час дослідження для наочності було об-
ране приватне підприємство «Імені Калашника» 
Полтавського району Полтавської області.

Приватне підприємство «Імені Калашника» 
створене в результаті реорганізації шляхом пере-
творення СГТОВ «Імені Калашника» та є право-
наступником усього майна та обов’язків СГТОВ 
«Імені Калашника», діє на підставі статуту, засно-

ване з метою одержання прибутку і наступного 
його розподілу між засновниками підприємства, 
підтримки національного товаровиробника, під-
вищення потреб на вітчизняні товари та послуги, 
підвищення інтересу до української економіки та 
культури, створення нових робочих місць, спри-
яння розвитку економіки України.

Облікова політика підприємства виступає 
елементом нормативно-правового регулювання 
обліку на рівні підприємства.

Одним із перших етапів організації бухгал-
терського обліку на підприємстві є формування 
облікової політики, яка являє собою сукупність 
принципів, методів і процедур (рис. 2), що ви-
користовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності.

Використавши дані фінансової звітності до-
сліджуваного підприємства, проаналізовано ди-
наміку та структуру зобов’язання ПП «Імені Ка-
лашника» у табл. 2.

Проведений аналіз джерел формування ка-
піталу показав, що найбільшу частку в джерелах 
формування капіталу становить власний капітал.

У розділі І пасиву балансу не міститься сум 
за від’ємними статтями пасиву: неоплачений 
капітал, вилучений капітал; збільшилася залеж-
ність підприємства від довгострокових і поточних 
зобов’язань і забезпечень; поточна кредиторська 
заборгованість збільшилася на 176,5 %. Підви-
щення її частки в джерелах формування капіталу з 

Рис. 2. Складові облікової політики ПП «Імені Калашника» (розробка автора)
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3,2 % у 2017 р. до 7,0 % у 2019 р., що складає 218,8, 
свідчить про погіршення стану розрахунків під-
приємства з кредиторами.

Водночас на підприємстві залишається не-
рівновага між сумами поточної кредиторської 
та поточної дебіторської заборгованості. Зокре-
ма, поточна дебіторська заборгованість переви-
щувала поточну кредиторську заборгованість 
на кінець 2017 р., а на кінець 2019 р. це спів-
відношення змінилося і поточна кредиторська 
заборгованість стала перевищувати поточну де-
біторську заборгованість. Така динаміка пояс-
нюється тим, що впродовж періоду дослідження 
поточна дебіторська заборгованість скоротила-
ся, а кредиторська заборгованість підвищилася 
на 129,9 %. Отже, шляхи зміцнення майнового 
стану підприємства пов’язані насамперед з удо-
сконаленням управління дебіторською та креди-
торською заборгованістю.

Показники комплексного оцінювання по-
точної кредиторської заборгованості (табл. 2) 
мають переважно позитивну динаміку. Зокре-
ма, коефіцієнт обертання поточної кредитор-
ської заборгованості зменшився з 18,2 у 2017 р. 
до 10,8 у 2019, а тривалість одного обороту по-
точної кредиторської заборгованості відповідно 
збільшилася з 20 до 33 днів. Така динаміка пояс-
нюється тим, що за збільшення собівартості ре-
алізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 
88,2 % середньорічна величина поточної креди-

торської заборгованості також збільшилася на 
218,8 %.

частка поточної кредиторської заборгованос-
ті в капіталі підприємства зросла з 3,4 до 6,0 %, а 
показник, який характеризує відношення поточ-
ної кредиторської заборгованості до оборотних 
активів, збільшився з 5,6 до 11,1 %. Його рівень 
залишається низьким і свідчить про здатність під-
приємства своєчасно виконувати зобов’язання 
перед кредиторами. це ж стосується відношення 
поточної кредиторської заборгованості до чисто-
го доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), яке збільшилось з 5,6 до 11,1 %.

Значне перевищення поточної кредиторської 
заборгованості, особливо за товари, роботи, по-
слуги, свідчить про безвідсоткове кредитування 
у інших підприємств ПП «Імені Калашника», 
що стає причиною фінансових труднощів та на-
пруженість його фінансового стану і платіжних 
зобов’язань.

Отже, з метою покращення розрахунків за 
поточною кредиторською заборгованістю у ПП 
«Імені Калашника» пропонується вживати таких 
заходів:

 — по-перше, оперативно проводити аналіз 
складу, структури та динаміки кредиторської за-
боргованості за конкретними постачальниками 
та іншими кредиторами, а також щодо термінів 
утворення заборгованості або термінів її можли-
вого погашення;

Таблиця 2
Комплексне оцінювання поточної кредиторської заборгованості за системою відносних показників, %  

(розробка автора)

№ 
з/п

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Відхилення (+,-)

цілковите відносне

А Б 1 2 3 4 5

Показники комплексного оцінювання поточної кредиторської заборгованості

1
Коефіцієнт обертання поточної кредиторської 
заборгованості 18,2 11,3 10,8 -7,4 59,3

2
Тривалість одного обороту (середній період по-
гашення) поточної кредиторської заборгованос-
ті, днів 20 32 33 +13 165

3
частка поточної кредиторської заборгованості в 
капіталі, % 3,4 11,0 6,0 +2,6 176,5

4
частка поточної кредиторської заборгованості в 
поточних зобов’язаннях і забезпеченнях, % 86,1 87,5 93,9 -7,8 109,1

5
Відношення поточної кредиторської заборгова-
ності до оборотних активів, % 5,6 8,8 11,1 +5,5 198,2

6
Припадає поточної кредиторської заборгова-
ності на 1 грн поточної дебіторської заборгова-
ності, грн 0,3 0,54 1,1 +0,8 129,9

7
Відношення поточної кредиторської заборгова-
ності до чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), % 3,2 5,5 7,0 +3,8 218,8

8
Коефіцієнт співвідношення періодів погашення 
поточної дебіторської та поточної кредиторської 
заборгованості 1,8 1,15 1,5 -0,3 83,3
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 — по-друге, контролювати насамперед обо-
ротність поточної кредиторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги, а також стан розра-
хунків щодо простроченої заборгованості;

 — по-третє, удосконалити організацію робо-
ти з укладання господарських договорів;

 — по-четверте, своєчасно контролювати роз-
міри заборгованості окремих кредиторів та стро-
ками погашення боргів за графіком і фактично 
шляхом створення таблиці фактичної й заплано-
ваної сплати постачальникам, підрядникам та ін-
шим кредиторам.

Практична реалізація вищевикладених про-
позицій сприятиме вдосконаленню обліку роз-
рахунків з постачальниками, підрядниками та 
іншими кредиторами й аналізу поточної креди-
торської заборгованості, а відповідно і поліпшен-
ню фінансового стану ПП «Імені Калашника».

Висновки. Основою управління зобов’я-
заннями є вибір надійних контрагентів і гнучка 
система розрахунків з ними. Система управління 
кредиторською заборгованістю включає аналіз 
джерел її виникнення, управління, контроль та 
вибір кредитної політики. Досягнення та належ-
на підтримка стійкого фінансового становища 
підприємства є запорукою його подальшого еко-
номічного та фінансового зростання, адже за не-
достатньої платоспроможності ПП «Імені Калаш-
ника» буде змушене поставити основною метою 
діяльності не власне процвітання і зростання до-
бробуту його власників, а позицію щодо утриман-
ня на конкурентному ринку.

Отже, перспективи виходу суб’єкта госпо-
дарювання на міжнародний ринок зумовлені 

суперечливим характером нормативних доку-
ментів, а також рівнем розроблення окремих 
практичних аспектів методології обліку забор-
гованості.
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Организационно-экономический механизм функци-
онирования международной электронной биржевой 
торговли. — С. 9.

Аннотация. По результатам исследования 
было выявлено, что в процессе своей деятель-
ности электронные биржи создали и реализу-
ют собственный механизм функционирования, 
что превращает их в наиболее организованную 
форму международной торговли. Тренды раз-
вития электронных бирж можно отслеживать и 
прогнозировать с помощью соответствующих 
фондовых индексов. Определены основные осо-
бенности и наиболее важные аспекты развития 
электронных бирж на основе анализа фондовых 
индексов двух крупнейших электронных бирж 
мира, географического распределения объемов 
электронных биржевых торгов и динамики ис-
пользования искусственного интеллекта в про-
цессе биржевой торговли. Освещены негативные 
и позитивные взаимозависимости по развитию 
международной электронной биржевой торгов-
ли в будущем.
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Современные мировые тенденции расширения взаи-
модействия предприятия с клиентами на основе ис-
пользования Интернет-технологий. — С. 15.

Аннотация. Рассмотрены мировые тенденции 
расширения взаимодействия предприятия с кли-
ентами на основе использования интернет-техно-
логий.

Ключевые слова: маркетинговая взаимодей-
ствие, инструменты интернет-маркетинга, моне-
тизация интернет-ресурсов, контент, объединя-
ющее контент-обеспечение.

Антошкина Л. И. Формы профессионального 
обеспечения человеческого капитала. — С. 23.

Аннотация. Рассмотрена необходимость в ка-
чественном образовании, которая стала доминан-
той общеэкономического развития. Предоставле-
но объяснение сущности главной характеристики 
креативности. Определены результаты исследо-
вания Джорджтаунского университета. Приведен 
прогноз перспективности профессий до 2020 года 
и рассмотрено влияние эккаунтерских компаний 
на сферы услуг в малом бизнесе.

Ключевые слова: бакалавр, исследования, 
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Корженовская Н. Л. Потенциал аграрной от-
расли Украины и инвайронментальная безопасность 
его использования. — С. 28.

Аннотация. В статье рассмотрен имеющийся 
потенциал аграрной отрасли Украины и перспек-
тивы инвайронментальной безопасности его ис-
пользования. Обоснованы основные преимуще-
ства зерновой отрасли с позиций обеспечения 
продовольственной безопасности и экспортного 
потенциала. Предложена методология система-
тизации угроз и рисков товаропроизводителей, 
выделены основные внешние трансформацион-
ные риски для оценки безопасности производ-
ства и сбыта.

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, инвайронментальная безопасность, потен-
циал, риски, товаропроизводители зерна.

Фролова Г. И., Фролов Ю. Н., Антоненко В. Е. 
Проблемы регулирования и организации условий 
эффективной конкуренции в системе государствен-
ных закупок. — С. 33.

Аннотация. В статье рассмотрена ключевая 
составляющая системы государственных заку-
пок — конкурентная борьба между предприятия-
ми-участниками. Освещен международный опыт 
регулирования и организации системы государ-
ственных закупок. Проанализировано современ-
ное состояние и условия проведения тендерных 
закупок государственным сектором в Украине. 
Рассмотрены основные механизмы, которые при-
званы обеспечивать прозрачность рынка на прак-
тике. Охарактеризована эффективность работы 
системы «Прозорро» и проведен sWOt-анализ ее 
работы.
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Юрченко Ю. Ю. Социально-экономические 
последствия «ресурсной ловушки» сельскохозяй-
ственного производства Украины. — С. 38.

Аннотация. Рассматривается влияние ресурс-
ного изобилия на развитие экономики стран, 
структуру их производства. Уточняется понятие 
термина «ресурсная ловушка» для характеристики 
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ситуации в сельском хозяйстве Украины. Приве-
дены основные угрозы, которые влияют на эко-
номику стран с богатыми природными ресурсами, 
анализируются последствия «ресурсной ловушки» 
и ее «местный колорит» в Украине. Определена 
схема поэтапного выхода из «ресурсной ловушки», 
отмечается роль государства в реальной поддержке 
продовольственного сектора экономики.

Ключевые слова: ресурсная ловушка, сель-
скохозяйственное производство, природные ре-
сурсы, добавленная стоимость, государственная 
поддержка.

Адамчик О. О. Социально-экономическая эф-
фективность и конкурентоспособность развития 
предприятий сельского зеленого туризма: количе-
ственные показатели и качественные измерения. — 
С. 44.

Аннотация. В статье определено, что пред-
приятия сельского зеленого туризма в Украине 
постепенно приобретают важное хозяйственное 
значение для обеспечения устойчивого социаль-
но-эколого-экономического развития сельских 
территорий, воспроизводство сельского населе-
ния, сохранение национальной самобытности и 
повышение престижности сельского образа жиз-
ни. Установлено, что они создают рабочие места 
в сельской местности, тем самым минимизируя 
количество неработающих в сельском хозяйстве, 
способствуют рациональному использованию ту-
ристических и природных ресурсов, увеличивают 
возможности отдыха населения среднего и даже 
низкого достатка. Обосновано, что содержание 
организационно-экономического механизма и 
мотивация развития предприятий сельского зе-
леного туризма определяются объективными 
факторами, уже сложившиеся исторически или 
формируются в соответствии с потребностями 
развития общества, а именно, институтами госу-
дарства, семьи, предпринимательства, сформи-
рованными производительными силами и произ-
водственными отношениями в целом.

Ключевые слова: предприятия, агроусадьбы, 
сельский зеленый туризм, эффективность, кон-
курентоспособность, управление.

Антошкин В. К. Социальные составляющие в 
системе управления безопасностью агрообразова-
ний. — С. 50.

Аннотация. По результатам исследования 
было выявлено необходимость усиления социаль-
ной составляющей экономической политики, ко-
торая способна существенно снизить социальные 
риски и повысить экономическую безопасность 
регионов.

Ключевые слова: агрообразование, безопас-
ность, социальная безопасность, угрозы, соци-
альная напряженность.

Билянский Ю. А. Евроинтеграционный потен-
циал экспортной деятельности предприятий аграр-
ного сектора экономики. — С. 54.

Аннотация. В статье исследовано влияние 
институциональной среды на экспортоориенти-
рованную деятельность предприятий агропро-
мышленного комплекса в условиях углубления 
евроинтеграционного процесса. Рассмотрены 
составляющие институциональной и рыночной 
среды, которые имеют существенное влияние на 
формирование экспортного потенциала украин-
ских аграрных предприятий. Проанализировано 
влияние евроинтеграционного процесса на объ-
емы производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем аграрном 
рынках. Определены основные направления ин-
ституциональной трансформации рыночной 
среды, направленные на активизацию экспорто-
ориентированной деятельности аграрных пред-
приятий. исследованы институциональные 
условия и факторы, влияющие на повышение 
конкурентоспособности продукции аграрного 
сектора на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: аграрный экспорт, инте-
грационный потенциал, экспортный потенциал, 
предприятия, институциональная среда, инсти-
туциональные ограничения, интеграционный 
процесс, общая аграрная политика, европейский 
аграрный рынок.

Головчук Ю. А. Анализ влияния факторов на 
конкурентоспособность предприятия как инстру-
мент снижения уровня неопределенности и риска. — 
С. 63.

Аннотация. В статье рассмотрены суще-
ствующие подходы к определению понятия 
«конкурентоспособность предприятия», рас-
крыты основные факторы, которые составляют 
конкурентоспособность предприятия в условиях 
неопределенности и риска. Определены основ-
ные направления обеспечения и механизм кон-
курентоспособности предприятия. исследованы 
различия между понятиями «конкурентоспособ-
ность предприятия» и «конкурентоспособность 
продукции». Сформулированы условия обеспе-
чения необходимого уровня конкурентоспособ-
ности предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, 
конкурентоспособность продукции, конкурен-
тоспособность предприятия, конкурентные пре-
имущества, факторы конкурентоспособности 
предприятия.

Гурбик Ю. Ю., Беляев С. С., Яценко А. Д. Сущ-
ность финансовой политики предприятия. — С. 69.

Аннотация. В статье осуществлен подробный и 
комплексный теоретический анализ финансовой 
политики предприятия. Проанализированы тол-
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кования сущности понятия «финансовая полити-
ка предприятия» отечественными и зарубежными 
учеными. Охарактеризованы цели и основные за-
дачи, которые используются при осуществлении 
финансовой политики на предприятии.

Ключевые слова: финансы, финансы пред-
приятий, политика, финансовая политика пред-
приятия, цели, задачи.

Игнатенко Н. Н. Развитие механизмов привле-
чения и защиты инвестиций с целью формирования 
финансово-экономической и продовольственной 
безопасности в системе менеджмента предприятий 
агросферы. — С. 74.

Аннотация. В статье выявлены особенности 
формирования и развития инвестиционного обе-
спечения предприятий агросферы. Определены 
его проблемы и тенденции развития. идентифи-
цирована их взаимосвязь с продовольственной и 
финансово-экономической безопасностью агро-
формирований. Обоснованы механизмы импле-
ментации в систему их управления. это позво-
лит увеличить объемы инвестиций, безопасность 
функционирования и конкурентоспособность 
развития агроформирований.

Ключевые слова: предприятия агросферы, ин-
вестиции, привлечение, защита, продовольствен-
ная и финансово-экономическая безопасность, 
механизмы, система менеджмента, развитие.

Мармуль Л. А. Инвестиционное обеспечение 
инновационного развития отрасли зернопроизвод-
ства. — С. 78.

Аннотация. В статье обосновано приори-
тетное положение отрасли зернопроизводства в 
структуре отечественного сельского хазяйства, 
особенности, направления и приоритеты его 
инвестирования. Определено, что они касаются 
внедрения инноваций в отрасль и ее инноваци-
онного развития. Содержанием последнего долж-
ны быть использование новой производительной 
техники, энергосберегающих и ресурсосберега-
ющих технологий, высокоурожайного посадоч-
ного материала зерновых культур новых селек-
ций. Выявлено основополагающие принципы 
осуществления инвестирования развития отрас-
ли зернопроизводства на инновационных прин-
ципах. Обосновано, что эффективной формой 
инновационно-инвестиционной деятельности в 
зернопроизводстве могут быть инновационно-
инвестиционные проекты предприятий отрасли 
в виде программных продуктов. Разработано их 
содержание, структуру, этапы внедрения, анализа 
исполнения и контроля. В качестве инструментов 
реализации предложены статические и динамиче-
ские методы, которые могут быть адаптированы в 
виде определенных программ. Приведен пример 
реализации такого инновационно-инвестицион-

ного проекта и основные количественные пока-
затели, которые определяют его эффективность. 
Обоснованы выводы о перспективах дальнейших 
инновационных разработок и их инвестирования. 
Они касаются внедрений новой техники, техно-
логий, посадочного материала, повышение про-
изводительности труда, уменьшение расходов и 
повышение потребительских качеств зерновой 
продукции и изделий из нее. 

Ключевые слова: отрасль, зернопроизвод-
ство, инвестиционное обеспечение, инновацион-
но-инвестиционные проекты, приоритеты, про-
граммные продукты, управление.

Марченко О. А., Постол А. А. Особенности де-
ятельности предприятий гостинично-ресторанного 
бизнеса в современных условиях хозяйствования. — 
С. 84.

Аннотация. В статье исследованы особен-
ности деятельности предприятий гостинично-
ресторанного бизнеса в современных услови-
ях хозяйствования. Определено, что в Украине 
предприятия гостинично-ресторанного бизнеса 
в большинстве случаев классифицируют по кате-
гориям в соответствии с общей характеристикой, 
которую определяют комплексом требований 
к состоянию материально-технического осна-
щения; перечень предоставляемых услуг; ква-
лификации персонала и уровня обслуживания. 
исследованы этапы проведения оценки соответ-
ствия типов звездности предприятий гостинич-
но-ресторанного бизнеса. Обоснованы критерии 
балльной оценки субъектов хозяйствования го-
стинично-ресторанного бизнеса.

Ключевые слова: предприятия гостинично-
ресторанного бизнеса, особенности, критерии, 
услуги, обслуживание.

Соловьев Д. И., Статьева М., Трушникова Т. 
Информационная система управления (ИСУ) как 
часть комплексной системы поддержки принятия 
решений в бизнесе. — С. 90.

Аннотация. В статье определены и проана-
лизированы основные концепты систем управ-
ления информацией. Обоснованы особенности 
предоставления корректной информации, а так-
же её полнота, своевременность, актуальность, 
уровень агрегации, надёжность, точность, при-
менимость, а также экономическая эффектив-
ность. Описаны четыре существующих системы 
управления информацией (СУи), а именно: ин-
формационная система базы данных, информа-
ционная система прогнозов, информационная 
система разработки и принятия решений. Разо-
браны базовые концепты применения компью-
тера в работе. Проанализированы преимущества 
и недостатки централизованной системы децен-
трализованных версий.
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Ключевые слова: система управления инфор-
мацией, система управления базой данных, си-
стема информационного прогнозирования, ин-
формационная система разработки и принятия 
решений.

Кирова Л. Л., Михов Л. И. Государственное 
регулирование социально-экономического развития 
регионов: проблемы и перспективы. — С. 101.

Аннотация. Проанализировано современное 
состояние государственного управления социаль-
но-экономическим развитием регионов Украи-
ны. Выделены проблемы, которые препятствуют 
обеспечению экономического роста, улучшению 
показателей социального развития, формирова-
нию эффективной системы управления регио-
нальным развитием. Обоснованы направления 
совершенствования механизма государственного 
регулирования социально-экономического раз-
вития регионов Украины.

Ключевые слова: регион, региональное раз-
витие, государственное управление, механизмы 
государственного управления, социально-эко-
номическое развитие регионов, политика регио-
нального развития.

Трикоз И. В. Государственно-частное партнер-
ство в сфере охраны здоровья: механизм взаимодей-
ствия и реализации интересов субъектов и партне-
ров. — С. 106.

Аннотация. В статье освещены теоретиче-
ские и методологические основы формирования 
механизма реализации государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения. Раскры-
та сущность понятия «государственно-частное 
партнерство». В рамках реформы сферы охраны 
здоровья, осуществлено распределение направле-
ний деятельности в сфере охраны здоровья между 
государственным сектором, частной медициной и 
государственно-частным партнерством. Предло-
жен механизм реализации государственно-част-
ного партнерства в сфере здравоохранения для 
обеспечения развития данной сферы.

Ключевые слова: государственно-частное 
партнерство, сфера здравоохранения, частный 
инвестор, механизм реализации.

Никитенко В. А. Биткоин та блокчейн как но-
вые инновационно-информационные технологии и 
их функции в сфере финансовых услуг. — С. 117.

Аннотация. В исследовании предоставлен 
анализ такого социального и экономического 
феномена, как биткоин и блокчейн, представля-
ющие новую революцию в сфере финансовых ус-
луг, новейшую технологическую волну и инстру-
мент реализации, которые выполняют роль денег 
в интернете. В статье определены социально-
экономические функции биткоина и блокчейна, 

представляющие новые инновационно-инфор-
мационные технологии в сфере финансовых ус-
луг и обозначают путь к эффективной глобальной 
финансовой системе, изменяя мир, способный 
произвести революцию в промышленности, фи-
нансах, государственном управлении.

Ключевые слова: биткоин, блокчейн, блок-
чейн-революция, киберпространство, криптова-
люта.

Рунчева Н. В. Финансово-кредитное обеспече-
ние аграрной сферы экономики Украины. — С. 122.

Аннотация. В статье приведены результаты 
исследования финансово-кредитного обеспече-
ния аграрной сферы экономики Украины. Предо-
ставлены особенности финансирования и креди-
тования предприятий малого и среднего бизнеса, 
обоснована система кредитных инструментов в 
контексте макро- и микроуровня развития аграр-
ного бизнеса.

Ключевые слова: финансирование, кредито-
вание, финансово-кредитное обеспечение, аграр-
ная сфера.

Самура Ю. О., Вареник В. А. Интегрирован-
ный подход к формированию системы обеспечения 
финансово-экономической безопасности банков-
ского бизнеса. — С. 127.

Аннотация. В статье исследована сущность 
финансово-экономической безопасности банков-
ских учреждений в широком и узком смысле. Вы-
делены три основных компоненты системы обе-
спечения безопасности современных банковских 
учреждений: информационная безопасность бан-
ка, безопасность персонала банка и имуществен-
ная безопасность банка. Выделены основные угро-
зы внешнего и внутреннего характера, которые 
следует учесть при формировании системы обе-
спечения безопасности банковского бизнеса. При 
формировании интегрированной системы обе-
спечения финансово-экономической безопасно-
сти банковского бизнеса предложено осуществить 
анализ и оценку соответствия банковского сектора 
тому или другому уровню безопасности.

Ключевые слова: финансово-экономическая 
безопасность, внешние и внутренние угрозы бан-
ка, информационная и имущественная безопас-
ность банка, безопасность персонала банка.

Новак Н. П. Содержание, расчеты, учет и вли-
яние налога на недвижимость на местные бюдже-
ты. — С. 131.

Аннотация. В статье осуществлено всесторон-
нее обоснование налога на недвижимость и его 
роли в наполнении местных бюджетов. В процес-
се исследований было обнаружено, что его объ-
емы в этом отношении значительно меньше за-
рубежных аналогов. это побудило к определению 
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причин этого явления. Принято, что согласно с 
зарубежным опытом, целесообразно ставки на-
лога на недвижимость согласовывать с рыночной 
ее стоимостью, а не с минимальной зарплатой, 
жилой площадью или ценой 1 м2 по ним. Таким 
образом, было определено, что в Украине есть 
значительные резервы для повышения его доли в 
структуре поступлений в местные бюджеты.

Ключевые слова: налоги, недвижимость, иму-
щество, расчеты, учет, влияние, определения, 
местные бюджеты, управление.

Пилипенко К. А. Управление расчетными опе-
рациями в системе учета предприятия: отечествен-
ный и международный опыт. — С. 134.

Аннотация. Предоставлено обоснование те-
оретических, организационных и методологи-

ческих положений организации отечественного 
и международного бухгалтерского учета расче-
тов с поставщиками и подрядчиками. Проведен 
анализ кредиторской задолженности. Отражены 
уровни законодательно-нормативного регули-
рования бухгалтерского учета в Украине. При-
ведены составляющие учетной политики ООО 
«имени Калашника» и результаты комплексной 
оценки текущей кредиторской задолженности 
по системе относительных показателей. Разра-
ботаны рекомендации по совершенствованию 
методики организации бухгалтерского учета 
расчетов.

Ключевые слова: баланс, задолженность, 
обязательства, кредитор, учет расчетов, пред-
приятие, подрядчики, услуга, поставщики, про-
дукция, резерв.
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ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, професорка. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, 
стратегічне управління підприємством. 

Біляєв Сергій Сергійович, старший викладач 
кафедри економіки та готельно-ресторанного біз-
несу Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана хмельницького, кан-
дидат економічних наук.

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20.

Наукові інтереси: світова економіка, економіка 
зарубіжних країн, логістика, управління проєктами.

Білянський Юрій Олександрович, аспірант ка-
федри економіки, підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності Подільського державного 
аграрно-технічного університету.

32316, хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 13.

Наукові інтереси: інтеграційні процеси, екс-
портна діяльність аграрних підприємств.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, доцентка ка-
федри економіки і фінансів Бердянського універ-
ситету менеджменту і бізнесу, кандидатка еконо-
мічних наук, доцентка. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: економіка та управління 
аграрних та переробних підприємств.

Вареник Віктор Анатолійович, доцент кафе-
дри маркетингу та аналітичної економіки Львів-
ського інституту менеджменту.

79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 230а, 
корпус 1, кв. 32.

Наукові інтереси: фінанси, банківська спра-
ва, банківська безпека.

Головчук Юлія Олександрівна, доцентка кафе-
дри маркетингу та реклами Вінницького торго-
вельно-економічного інституту КНТеУ, канди-
датка економічних наук, доцентка.

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87.
Наукові інтереси: маркетинг відносин, 

зв’язки з громадськістю, реклама.

Горяча Оксана Любомирівна, доцентка кафе-
дри економіки і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, кандидатка економіч-
них наук, доцентка. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність 
підприємств України.

Гурбик Юрій Юрійович,  старший викладач 
кафедри економіки та готельно-ресторанного біз-
несу Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана хмельницького, кан-
дидат наук з державного управління. 

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20.

Наукові інтереси: антикризове управління 
підприємством, державне регулювання рекреа-
ційно-туристичної сфери, маркетингова діяль-
ність підприємства.

Ігнатенко Микола Миколайович, завідувач 
кафедри економіки Університету Григорія Ско-
вороди в Переяславі, доктор економічних наук, 
доцент. 

08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Су-
хомлинського, 30. 

Наукові інтереси: економіка підприємств, 
сільський зелений туризм, соціальна відповідаль-
ність.

Кірова Людмила Леонідівна, доцентка кафед-
ри економіки і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, кандидатка економіч-
них наук, доцентка.
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71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: проблеми формування та 
розвиток сільськогосподарської кооперації.

Корженівська Наталія Леонідівна, доцентка 
кафедри економіки, підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності Подільського державного 
аграрно-технічного університету, доктор еконо-
мічних наук, доцентка.

32316, хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 13.

Наукові інтереси: потенціал аграрної галузі 
України.

Мармуль Лариса Олександрівна, професорка 
кафедри економіки Університету Григорія Ско-
вороди в Переяславі, доктор економічних наук, 
професор, Заслужений працівник освіти України. 

08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Су-
хомлинського, 30. 

Наукові інтереси: розвиток аграрних підпри-
ємств і сільських територій.

Марченко Оксана Анатоліївна, доктор еко-
номічних наук, доцентка, завідувачка кафедри 
економіки та готельно-ресторанного бізнесу Ме-
літопольського державного педагогічного універ-
ситету імені Богдана хмельницького.

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20.

Наукові інтереси: економіка туристичної 
сфери.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: удосконалення матеріаль-
ного стимулювання робітників у сільському гос-
подарстві. 

Нікітенко Віталіна Олександрівна, доцентка 
кафедри менеджменту організацій та управління 
проєктами Інженерного інституту Запорізького 
національного університету, кандидатка філософ-
ських наук, доцентка.

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.
Наукові інтереси: економічне моделювання, 

сталий розвиток, інформаційні технології в еко-
номіці.

Новак Наталія Петрівна, доцентка кафедри 
обліку і оподаткування херсонського державного 
аграрного університету, доктор економічних наук.

73000, херсон, вул. Стрітенська, 23. 

Наукові інтереси: облік і оподаткування під-
приємств.

Пилипенко Катерина Анатоліївна, доцентка 
кафедри організації обліку та аудиту Полтавської 
державної аграрної академії, доктор економічних 
наук, доцентка. 

36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3. 
Наукові інтереси: бухгалтерський облік, між-

народний облік. 

Постол Анатолій Анатолійович, доктор еко-
номічних наук, доцент кафедри економіки та го-
тельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Бог-
дана хмельницького.

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20.

Наукові інтереси: розвиток підприємств сфе-
ри туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Рунчева Наталія Вікторівна, проректорка з 
науково-педагогічної та наукової роботи Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, доцентка. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: економіка аграрної сфери 
України.

Самура Юрій Олексійович, доцент кафедри 
фінансово-економічної безпеки Львівського тор-
говельно-економічного університету, кандидат 
економічних наук, доцент.

79000, м. Львів, вул. Виговського,45, кв. 11.
Наукові інтереси: банківська справа, банків-

ська безпека.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старша викла-
дачка кафедри економіки і фінансів Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: економіка й організація ін-
новаційної діяльності підприємства.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач 
кафедри менеджменту Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: державне регулювання ку-
рортно-туристичної діяльності.

Степанчук Світлана Олександрівна, старша 
викладачка кафедри маркетингу Інституту еко-
номіки і управління Національного університету 
харчових технологій.
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01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68.
Наукові інтереси: інтелектуальний потенціал 

та інновації в економіці. 

Трикоз Ірина Володимирівна, старша викладач-
ка кафедри менеджменту Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: стратегія інноваційного 
розвитку ринку медичних прослуг, інтелектуаль-
ний капітал.

Фролов Юрій Миколайович, професор ка-
федри правознавства Бердянського державного 
педагогічного університету, доктор юридичних 
наук, професор.

71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Шмідта, 4.

Наукові інтереси: правове регулювання гос-
подарської діяльності підприємств.

Фролова Галина Іванівна, доцентка кафедри 
менеджменту Бердянського університету менедж-

менту і бізнесу, кандидатка економічних наук, до-
центка. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 
фактори розвитку регіону.

Юрченко Юлія Юріївна, завідувачка кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, 
професорка.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А. 

Наукові інтереси: туризм в Україні.

Яценко Анастасія Дмитрівна, викладачка-
стажистка кафедри економіки та готельно-рес-
торанного бізнесу Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана хмель-
ницького, кандидатка географічних наук.

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20.

Наукові інтереси: фінансова політика під-
приємства.
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