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Постановка проблеми. Розвиток економіки 

держави і задоволення соціально-економічних 
потреб населення значною мірою залежить від 
конкурентного розвитку аграрного виробництва. 
ефективність аграрного виробництва, забезпе-
чення високих темпів його розвитку значною мі-
рою визначається рівнем його фінансового забез-
печення, системоутворюючу роль у формуванні 
якого відіграють організаційні та економічні ва-
желі й інструменти. Множина питань, пов’язаних 
з фінансовим забезпеченням аграрного виробни-
цтва, вимагає обґрунтування фінансової страте-
гії, вибору та розробки ефективних форм й нових 
підходів до удосконалення механізму фінансового 
забезпечення аграрного виробництва.

Актуальність зазначеної проблеми для ві-
тчизняного сектора аграрного виробництва обу-
мовлена також тим, що глобалізація і прискорен-
ня соціально-економічних процесів вимагають 
нових підходів до розгляду вузлових принципів 
економічної теорії, глибинних внутрішніх проти-
річ функціонування економічних систем у нових 
умовах господарювання. Діюча процедура фор-
мування та використання організаційно-еко-
номічного механізму фінансового забезпечення 
аграрного виробництва України є недовершеною 

і потребує суттєвого вдосконалення. В цьому ас-
пекті позитивні корективи може внести зарубіж-
ний досвід фінансового забезпечення аграрної 
сфери. Зокрема, заслуговують на увагу питання 
самофінансування зарубіжних агроформувань, 
управлінські заходи щодо ефективного викорис-
тання мобілізованих ресурсів, методи залучення 
ними капіталу, способи державної підтримки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі аспекти організації фінансового забезпе-
чення в аграрній сфері висвітлено в працях бага-
тьох зарубіжних авторів, зокрема: О. е. Вальтера, 
Р. Б. Майєрсона, Л. С. Гурвіца, М. Д. ельдиєва, 
е. С. Маскіна, В. Н. Кашина, А. М. Кульмана. Се-
ред українських вчених, які досліджують питання 
організаційно-економічного механізму та фінан-
сове забезпечення аграрної сфери, слід виділи-
ти І. М. Барановського [1], С. І. Дем’яненка [2], 
Г. М. Калетніка, Л. І. Катан, П. А. Лайка, Ю. О. Лу-
пенка, А. Г. Мазура, М. Й. Маліка, О. О. Непоча-
тенко, Д. С. Олійник, Б. Я. Панасюка, Л. О. Перш-
ко, О. О. Прутську, Г. М. Рябенко [8], П. Т. Саблука, 
А. В. Сомик [9], Р. П. Смоленюк [10], П. А. Стецю-
ка, О. В. Ходаківську, О. Г. Шпикуляка, О. В. Шу-
бравську [11] та інших. У дослідженнях цих авторів 
вивчається природа, складові елементи та пробле-
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ми організаційно-економічного механізму фінан-
сового забезпечення аграрного виробництва.

Проте, зважаючи на значну варіацію в по-
зиціях науковців стосовно формування органі-
заційно-економічного механізму фінансового 
забезпечення аграрного виробництва та його 
вдосконалення, дане питання можна вважати 
актуальним і сьогодні. Динамічні зміни, що від-
буваються в аграрному секторі нашої країни, 
вимагають постійного перегляду й переосмис-
лення теорії та методології для забезпечення 
об’єктивності результатів досліджень. Постає не-
обхідність постійного удосконалення механізмів, 
схем та інструментарію політики фінансового за-
безпечення аграрного виробництва.

Метою статті є розгляд світового досвіду дер-
жавної підтримки аграрного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сві-
товий досвід розвитку аграрного господарства 
свідчить про зростання ролі держави в регулю-
ванні сільськогосподарського і продовольчого 
ринків. Розмір державної підтримки в окремих 
країнах може досягати 70 % вартості продукції 
аграрного господарства.

У структурі капіталу сільськогосподарських 
підприємств України домінує частка власних ре-
сурсів над позиченими. Найбільш масштабну 
підтримку сількогосподарським підприємствам 
надають країни з найменш сприятливими для 
аграрного виробництва природно-кліматичними 
і географічними умовами, наприклад, Норвегія, 
Японія, Південна Корея. В країнах ж Західної 
Європи, Сполучених Штатах Америки та Азії 
перевага надається фінансуванню за допомогою 
банківського кредитування. При цьому, розміри 
банківських кредитів і строки їх надання, знахо-
дяться у прямій залежності від рівня та напряму 
розвитку економіки тієї чи іншої країни, розмірів 
підприємств та показників їх діяльності.

В економічно розвинутих країнах складний 
регулюючий механізм розвитку економіки охо-
плює процеси «вільного ціноутворення» під дією 
співвідношень попиту і пропозиції, а також ак-
тивне використання системи державного зако-
нодавства, особливо щодо здійснення грошово-
фінансової та банківсько-кредитної, емісійної та 
курсової, цінової політики.

Зарубіжний досвід доводить, що держава за 
допомогою цінового регулювання і квотування 
обсягів товаровиробництва безпосередньо під-
тримує рівень доходності підприємств сільського 
господарства, обмежує рівні ринкових цін моно-
полістів введенням жорсткого антимонопольного 
законодавства тощо. Інакше кажучи, ні в США, ні 
в країнах ЄС, ні в Японії ринкової анархії в цьому 
відношенні не допускається: тут функціонує чіт-
кий економічний механізм, який оптимізує дію 
ринкових і державних регуляторів.

Прибуток і рентний доход фермерів та коопе-
ративів формується від продажу продукції та на-
дання послуг за ринковими цінами. Однак, якщо 
вони не забезпечують відтворювального рівня до-
ходності, а попит є, то держава гарантує фермеро-
ві мінімальний рівень ціни.

Розрахунки ж за кінцевими результатами гос-
подарювання ведуться за паритетними цінами, 
або цінами відтворення. Вони включають повну 
собівартість та середню норму прибутку, відне-
сену на середньорічну вартість авансованого ка-
піталу в основних і оборотних (включаючи оплату 
праці) виробничих фондах та вартість землі. При 
цьому враховується коефіцієнт оборотності ви-
робничих засобів. Уся сукупність структурних 
елементів, визначена відносно одиниці продукції, 
і є ціною відтворення, яка охоплює всі вартісні 
складові відтворювального процесу.

Якщо ринкові ціни виявляються нижчими 
від рівня цієї ціни, то різниця оплачується ферме-
рам з державних коштів — з тим, щоб вони мали 
фінансову можливість здійснювати нормальне 
відтворення, з темпами оновлення й розвитку, не 
нижчими від прогнозних. Коли ж ринкові ціни 
дорівнюють цінам відтворення або вищі від їх рів-
ня, тоді цінові доплати відсутні. У країнах ЄС рі-
вень фермерських цін встановлюється один раз на 
рік за згодою сторін, отже, поточна кон’юнктура 
цін на них безпосередньо не впливає. Використо-
вуються й інші форми регулювання фермерських 
доходів як з бюджету ЄС, так і з власних бюджетів 
країн. це і є системою активного державного ре-
гулювання. Введення у товарооборот додаткових 
природних або інших ресурсів, які раніше вхо-
дили у господарський обіг безкоштовно, напри-
клад, земельного ресурсу, також змінюють обсяги 
і структуру собівартості та цін, прибутку і ренти, 
впливають безпосередньо на рівень рентабель-
ності виробництва і торгового обороту. Значна 
роль у забезпеченні суб’єктів господарювання 
аграрної галузі власними фінансовими ресурсами 
відводиться державній фінансовій підтримці, яка 
сприяє залученню в аграрну галузь бюджетних, 
інвестиційних та кредитних ресурсів, необхідних 
для формування сприятливого конкурентного се-
редовища [10].

За нашими дослідженнями, в економічно 
розвинених країнах сільськогосподарське вироб-
ництво забезпечується комплексом законодавчо 
та організаційно визначених довгострокових бю-
джетних заходів з боку держави. Так, досвід країн 
ЄС, Канади, США свідчить, що основними важе-
лями фінансової державної підтримки є:

1) регулювання цін на сільськогосподарську 
продукцію для забезпечення сільських товарови-
робників ефективними умовами господарювання;

2) податкове регулювання, спрямоване на 
стимулювання розвитку аграрних підприємств, 
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кредитна підтримка за рахунок механізму здешев-
лення процентів і відстрочення платежів основної 
суми заборгованості;

3) економічна підтримка аграрних підпри-
ємств, які потрапили в несприятливі природно-клі-
матичні умови, державне фінансування найважли-
віших програм розвитку аграрного сектора [11].

Необхідність державної підтримки аграрного 
сектора в ринковій економіці доведена досвідом 
західних країн, у яких склалися різноманітні фор-
ми, системи і методи цієї підтримки.

Аналіз фінансової політики в аграрному ви-
робництві розвинених країн Заходу показав, що 
конкретні заходи цієї політики можуть бути згру-
повані за цільовою властивістю. Першорядними з 
них є наступні:

1) підтримка доходів виробників, що вклю-
чає: компенсаційні витрати, у тому числі пов’язані 
з дією природних ренто формуючих факторів, 
платежі за збиток, пов’язаний з реорганізацією 
виробництва;

2) цінове втручання, що припускає ряд засо-
бів впливу на ринок: підтримка внутрішніх цін на 
сільськогосподарську продукцію, встановлення 
квот, податків на експорт і імпорт продовольчої 
продукції;

3) компенсація витрат, що включає заходи 
для субсидування виробників, які купують засоби 
виробництва: надання субсидій або пільгове опо-
датковування при придбанні добрив, кормів, ядо-
хімікатів, субсидування виплат процентів за отри-
маними кредитами, виплат із страхування майна;

4) сприяння розвитку ринку, що передбачає 
державне фінансування, розробку та здійснення 
різних програм, витрати на збереження продук-
ції, а також проведення транспортних робіт з пе-
ревезення продукції всіх ланок агропромислового 
виробництва;

5) сприяння розвитку виробничої структури, 
що припускає виділення бюджетних засобів на 
проведення заходів довгострокового характеру, 
які забезпечують ріст ефективності виробництва, 
субсидії на будівництво господарських примі-
щень, здійснення іригаційних проектів, рекульти-
вацію земель, сприяння створенню фермерських 
об’єднань;

6) здійснення регіональних програм, тобто 
виділення коштів на здійснення державних про-
грам розвитку виробництва. Дані заходи держав-
ної підтримки поширені в Канаді, ЄС, США та 
інших країнах;

7) макроекономічна політика, де представ-
лені заходи державного регулювання сільського 
господарства, які не пов’язані безпосередньо з 
даною галуззю, але впливають на ефективність її 
функціонування — проведення пільгової подат-
кової політики, підтримка національної валюти, 
зовнішньоторговельна діяльність [5].

Безпосередня участь держави в аграрному 
виробництві розпочалася, насамперед, з регулю-
вання цін та доходів фермерських господарств. 
Наразі у розвинених країнах здійснюється комп-
лексне регулювання розвитку матеріально-тех-
нічної бази, земельного і кадрового потенціалів, 
виробничо-соціальної інфраструктури, зв’язків 
аграрного виробництва з іншими сферами агро-
промислового комплексу. Однак регулювання 
державою процесу ціноутворення — це один із 
пріоритетних напрямів і одночасно засобів дер-
жавного регулювання аграрного виробництва і 
надання йому допомоги. У багатьох країнах, на-
приклад, у сільському господарстві США, про-
тягом кількох десятиліть офіційно фіксують два 
види так званих «цін підтримки»: гарантовані 
ціни і заставні ставки.

За дослідженнями С. І. Дем’яненка гаранто-
вані ціни поширюються на найбільш важливі види 
сільськогосподарської продукції. Рівень гаранто-
ваних цін розрахований у такий спосіб, щоб вони 
гарантували рівень доходу, достатній для самофі-
нансування, розширеного відтворення на фермах 
із середнім або пониженим рівнями витрат. Фер-
мерська продукція реалізується за ринковими ці-
нами, які можуть бути вищими чи нижчими, або 
навіть дорівнювати цільовим. Однак наприкінці 
року (а іноді й — протягом року за авансовими 
платежами) фермери США одержують різницю 
між гарантованою ціною (або цільовою) і ціною 
реалізації, якщо вона нижча від цільової ціни. Та-
ким чином, завдяки компенсаційним платежам 
за нижчий рівень реалізаційної ціни, порівняно 
з цільовою, саме цільова ціна є економічною ре-
альністю для фермера, тобто остаточною ціною 
реалізації [2].

Як формулює Г. М. Рябенко, «заставні став-
ки — це мінімальні гарантовані ціни, що захища-
ють сільськогосподарського товаровиробника від 
випадку, коли ринкові ціни нижчі від їх рівня, і за-
безпечують мінімальний дохід від реалізації про-
дукції». Заставні ціни в США здійснює товарно-
кредитна корпорація. ця федеральна корпорація 
у складі Міністерства сільського господарства 
США є власністю держави і функціонує як фі-
нансовий інститут, завдяки якому здійснюються 
платежі. Товарно-кредитна корпорація створена 
для стабілізації, підтримки і захисту фермерських 
доходів і цін за допомогою позик, закупівлі фер-
мерської продукції, надання платежів та інших 
операцій. ці заходи фінансуються за рахунок по-
зики в Міністерстві фінансів і бюджетних асиг-
нувань Конгресу. Операції товарно-кредитних 
корпорацій передбачають надання сільськогоспо-
дарським товаровиробникам кредиту під заставу 
сільськогосподарської продукції, сума якого зале-
жить від її обсягу та рівня заставних цін. Сільсько-
господарські товаровиробники можуть передати 
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закладену продукцію у власність товарно-кре-
дитної корпорації у разі зниження ринкових цін. 
Заставна ціна при цьому стає мінімальною ціною 
реалізації. Якщо рівень ринкових цін вищий, ніж 
заставні ціни, сільськогосподарські товаровироб-
ники повертають позику та проценти за позикою 
та реалізують продукцію на ринку. Характерно, 
що коли товарно-кредитна корпорація приймає 
на збереження продукцію фермерів, то вона бере 
на себе пов’язані з цим витрати і надає аграріям 
кредитні ресурси під заставу зданої на збереження 
продукції. Сільськогосподарський товаровироб-
ник отримує право на кредитну позику, передав-
ши право власності на здану продукцію державі. 
Таким чином реалізується механізм заставних цін. 
У такий спосіб сільськогосподарський товарови-
робник фактично реалізує свою продукцію дер-
жаві [8].

Держава бере на себе витрати зі збереження 
продукції у високоврожайні роки і сільськогос-
подарські товаровиробники зобов’язуються не 
постачати її на ринок не менше трьох років чи 
доти, доки ринкові ціни не досягнуть певного рів-
ня. Однак, сільськогосподарська політика США 
завжди ускладнюється в такі роки: ринкові ціни 
і доходи аграріїв зменшуються, а вартість урядо-
вих програм зростає. Були скасовані також про-
грами резервування і скорочення посівних площ. 
Внаслідок цього, товаровиробники стали більше 
покладатися на ринкові умови і зазнали значних 
ризиків, оскільки урядові платежі стали фіксова-
ними незалежно від рівня ринкових цін. Урядом 
США також передбачено субсидії при виробни-
цтві пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, рису, 
бавовни, горошку, чечевиці, нуту. Посилено дер-
жавну підтримку розвитку фермерських ринків 
за допомогою виділення грантів для фермерських 
придорожніх ринків та інших форм продажу сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками з про-
дукції безпосередньо в місцях її виробництва [8].

У країнах Західної Європи також діє механізм 
гарантованих цін на сільськогосподарську про-
дукцію. Так, у країнах ЄС нагляд за цінами 88–
97 % сільськогосподарської продукції (пшениця, 
ячмінь, жито, кукурудза, молоко, м’ясо великої 
рогатої худоби, цукор, оливкова олія) здійсню-
ється наднаціональними органами ЄС постійно, 
«оздоровлення» ринку досягається на основі під-
тримки балансу між попитом та пропозицією і 
регулюванням ринкових цін у певних рамках, не-
зважаючи на те, що вільна гра попиту і пропозиції 
з введенням єдиних цін не усувається. У країнах 
ЄС використовуються і непрямі методи регулю-
вання цін на сільськогосподарську продукцію. 
це досягається шляхом скорочення обсягів її ви-
робництва і, відповідно, ринкової пропозиції, або 
підвищенням ринкового попиту. В обох випадках 
підвищуються ринкові ціни до прийнятого для 

основної маси фермерів рівня. При досить ви-
сокому розвитку аграрної економіки в країнах 
ЄС, вони все ж потребують державної підтримки 
розвитку. Аналіз показує, що із середини 80-х ро-
ків на неї спрямовувалось дві третини спільного 
бюджету ЄС, в 90-х більше половини (54 %), з 
2000 р. спостерігається дотування аграрного сек-
тора (44,5 %) [6]. Згідно бюджету 2019 року майже 
третина коштів спрямовувалась на субсидії безпо-
середньо фермерам і стільки ж через структурні 
фонди на подолання бідності і розвитку відсталих 
регіонів.

За рахунок бюджетного фінансування аграр-
ного виробництва здійснюється проведення 
структурних реформ та відшкодування інших 
об’єктивних заходів. В рамках ЄС передбачають-
ся заходи на модернізацію виробництва, відшко-
дування збитків, завданих стихійними явищами, 
створення належних стартових умов для молодих 
фермерів, субсидії на переробку і збут сільсько-
господарської продукції, подолання нерівностей 
у розвитку територій, а також структурні рефор-
ми. ЄС використовує фінансове регулювання 
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
аграрного виробництва. Зокрема, експортні суб-
сидії надаються на період, коли ціни внутріш-
нього ринку низькі, а їх загальний обсяг залежить 
від цін внутрішнього ринку і цін на ринках третіх 
країн. Одночасно можуть запроваджуватися фі-
нансові субсидії на експорт до держав, які є по-
стійними покупцями продукції сільського гос-
подарства країн ЄС. За певних умов субсидії на 
виробництво молока можуть становити 55 %, яло-
вичини — 44 %, свинини — 17 %. У європейській 
практиці державного регулювання, крім держав-
ної допомоги аграрного виробництва, надається 
також державна підтримка, яка входить до так 
званої «зеленої скриньки»: загальні науково-до-
слідні роботи та науково-дослідні програми щодо 
окремих видів продукції, ветеринарні заходи, 
контроль безпеки продуктів харчування, послуги 
з маркетингу і просування товарів на ринок, роз-
виток інфраструктури на селі, фінансова участь 
уряду в програмах страхування доходів, відшкоду-
вання збитків від стихійних лих, охорона навко-
лишнього середовища, програми регіонального 
розвитку [9, с. 246–248].

Важним напрямом фінансового регулювання 
сільського господарства країн-членів ЄС є визна-
чення розмірів прямих державних субсидій на-
ціональним товаровиробникам на забезпечення 
екологізації аграрного виробництва і сталого роз-
витку сільських територій. Досвід країн ЄС пока-
зує, що у перші роки переходу від звичайного до 
органічного землеробства в середньому збільшена 
частка в загальних площах до 4 %, а в Австрії та 
Італії вона становить 8 %, у Швейцарії — 10 % і в 
Швеції — майже 12 %. В Австрії на 1 га всіх посів-
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них площ виділяється 317 дол. США, луків (пасо-
вищ) — 4211 дол. США, овочів — 422 дол. США, 
плодів і винограду на вино — 704 дол. США [4].

Досвід країн Європейського Союзу свідчить, 
що пільгове кредитування є одним із пріоритет-
них важелів підтримки сільськогосподарського 
виробництва. Так, пільгові кредити фермерським 
господарствам, з яких майже 40 % мають потребу 
у банківському кредитуванні, надають сільсько-
господарські кооперативні банки [10].

Країни ЄС для захисту внутрішнього сіль-
ськогосподарського ринку застосовують окремі 
заходи, спрямовані на встановлення захисних 
цін та нетарифних бар’єрів, запровадження мит-
них квот, мита та компенсаційних зборів. За до-
слідженням Приходько І. В., захисні ціни пред-
ставляють собою рівень митного захисту цін на 
сільськогосподарську продукцію країн ЄС від 
дешевої імпортної продукції. це той мінімальний 
рівень цін, за яким сільськогосподарська продук-
ція може ввозитися на аграрний ринок ЄС з третіх 
країн. їх величина встановлюється на такому рів-
ні, щоб імпортні товари не могли конкурувати з 
вітчизняними [7].

Митні платежі на сільськогосподарську про-
дукцію справляються відповідно до вимог СОТ, 
зокрема, у формі митного процента до ціни ім-
портованого товару. Так, процент мита на м’ясну 
продукцію встановлюється на рівні 20 % від її 
вартості. Проте величина митних платежів може 
змінюватися залежно від забезпеченості ринку 
відповідним товаром [3].

Країни ЄС постійно працюють над питанням 
зменшення податкового тягаря для сільськогос-
подарських товаровиробників. Так, фермери ЄС 
отримують значні пільги в оподаткуванні. Зо-
крема, під час розрахунку прибуткового податку з 
доходів враховуються пенсійні внески, внески на 
страхування життя, проценти за позики на будів-
ництво життя. Отже, оподатковуваний рівень до-
ходу, зокрема у Франції, для робітників становить 
42 %, а для фермерів — 34 %. Крім того, у країнах 
ЄС оподатковуються також податком на додану 
вартість окремі види сільськогосподарської про-
дукції за зниженими ставками, застосовуючи при 
цьому диференціацію ставок. Так, у Великій Бри-
танії ставка ПДВ становить 15 %, тоді як в Італії на 
продукцію тваринництва — 19 %, а на продукцію 
рослинництва — 4 % [7].

В Італії основним елементом підтримки сіль-
ськогосподарських товаровиробників є система 
кредитної кооперації. У Греції застосовують по-
даткові стимули, відповідно до яких сільськогос-
подарські товаровиробники взагалі звільнені від 
оподаткування. У Данії держава надає гарантії 
сільськогосподарським товаровиробникам на їхні 
позики та пільгові кредити молодим фермерам, 
які придбали власне господарство. У Франції ме-

ханізм дії пільгових кредитів ґрунтується на прин-
ципі боніфікації — компенсації кредитору з ко-
штів державного бюджету різниці між договірною 
процентною ставкою і ставкою пільгового креди-
ту. Розмір пільгової кредитної ставки є фіксова-
ним, законодавчо визначеним і диференційова-
ним залежно від виду кредиту: на облаштування 
господарства — 2,7–4,0 %, модернізацію — 2,7–
5,0 %, розвиток тваринництва — 5–6 %, виробни-
цтво деяких продуктів рослинництва — 6–10 %, 
земельні позики — 5,2 %, фінансування коопера-
тивів із спільного використання техніки — 3,7–
5,0 % [2].

Для України повчальним, на пасовищі дер-
жавної підтримки аграріїв, є досвід Японії. Так, 
аналіз державної підтримки аграрного виробни-
цтва цієї країни свідчить, що майже 80 % обсягу 
сільськогосподарської продукції підпадає під дію 
урядових програм та заходів, зокрема:

 — закупівельні ціни на рис встановлюються у 
розмірах, необхідних для забезпечення відшкоду-
вання витрат на його виробництво;

 — на окремі види сільськогосподарської про-
дукції встановлюється верхня і нижня межа ціни, 
однак, якщо вони не збігаються з ринковими, 
держава гарантує закупівлю цих видів продукції;

 — уряд забезпечує виробникам мінімальний 
рівень ціни або компенсацію різниці між норма-
тивною ціною і чинною реалізаційною у разі її 
зниження;

 — постійно встановлюється належна під-
тримка сільськогосподарської науки та сільсько-
господарського машинобудування [1].

У той же час, у Японії широко застосовуєть-
ся пільгове кредитування приватного сектора. 
це дає змогу на державному рівні здійснювати 
контроль за цільовим використанням запозичень. 
Внаслідок цього лише за останні роки майже до 
50 % зросло пільгове кредитування аграрного сек-
тора, що привело до нарощування виробництва 
продукції.

Державна підтримка аграрного виробництва у 
зарубіжних країнах дає свої позитивні плоди. Од-
нак застосовувати окремі інструменти державної 
підтримки в Україні на основі зарубіжного досвіду 
неможливо з низки причин. По-перше, у країнах 
ЄС та розвинених країнах світу аграрна сфера ха-
рактеризується перевиробництвом сільськогос-
подарської продукції, натомість в Україні обсяги 
виробництва власної сільськогосподарської про-
дукції потребують збільшення. По-друге, перед 
визначенням методів державної підтримки варто 
врахувати рівень бюджетного дефіциту, при яко-
му окремі заходи в Україні, порівняно з іншими 
країнами, застосовувати неможливо. Так, без на-
явних бюджетних коштів нереально забезпечити 
відповідний рівень розвитку аграрного сектора 
економіки України.
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Висновки. За вищезазначеного можна кон-
статувати, що вивчаючи розвиток світового 
аграрного сектору, Україні слід проводити актив-
ну державну підтримку сільськогосподарського 
виробництва. Провідними напрямами такої під-
тримки є: підтримка товарного виробництва та 
підвищення конкурентоспроможності сільського 
господарства; підтримка малих товаровиробни-
ків, починаючих підприємців, сімейних ферм та 
кооперативних об’єднань; охорона земель та ра-
ціональне використання сільськогосподарських 
угідь; встановлення цін на окремі види сіль-
ськогосподарської продукції; розвиток ринкової 
інфраструктури; підтримка місцевих ініціатив 
розвитку сільських територій та якості життя на 
селі; розвиток аграрної науки та впровадження 
у виробництво новітніх технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції, догляду за тва-
ринами, систем обробітку ґрунту та ін.; розвиток 
сільськогосподарського машинобудування. Для 
підвищення використання бюджетних коштів має 
здійснюватися адекватна довгострокова стратегія 
розвитку аграрної економіки на основі держав-
ного програмування й концентрації фінансових 
ресурсів, з уточненням і вибором першочергових 
пріоритетів, до яких слід віднести: виробництво 
продукції рослинництва та тваринництва, що га-
рантує продовольчу безпеку країни; відтворення 
ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
товаровиробників до рівня, який би забезпечував 
конкурентоспроможність продукції; інновацій-
ний розвиток, насамперед селекції у рослинни-
цтві й тваринництві; розвиток території та аграр-
ного ринку.

Література

1. Барановський І. М. Зарубіжний досвід 
кредитування сільськогосподарських товарови-
робників. Науковий вісник національного аграрного 
університету. 2008. № 119. С. 236–243.

2. Дем’яненко С. І. Спільна аграрна політи-
ка ЄС: суть, тенденції та значення для України. 
Економіка України. 2003. № 3. С. 80–86.

3. Кобута І. В. Політика державної підтримки 
сільського господарства країн-членів СОТ. Еконо-
міка АПК. 2009. № 12. С. 132–136.

4. Крылатых Э. И., Строкова О. Г.. Аграрные 
аспекты вступления стран СНГ в ВТО. Экономист. 
2005. № 4. С. 124–128.

5. Кужель В. В. Державна підтримка еконо-
мічного розвитку аграрного сектору. Ефектив-
на економіка: електронне наукове фахове видання. 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський держав-
ний аграрний університет: центр. 2013. 4. URL : 
http://www.economy.nayka.com.ua. (Дата звернен-
ня 03 грудня 2020).

6. Орешкин В. Национальные интересы во 
внешней торговле. Мировая экономика и между-

народные отношения. 2008. № 1. С. 120–126.
7. Приходько, І. В. Нетарифні перешкоди у 

міжнародній економічній інтеграції. Економічний 
аналіз: зб. наук. праць. ТНЕУ / редкол.: В. А. Дерій 
(голов. ред.) та ін. 2015. Том 20. С. 170–175.

8. Рябенко Г. М. Державна підтримка сіль-
ськогосподарських товаровиробників у країнах з 
розвиненою економікою. Економіка та держава. 
2010. № 11. С. 34–36. URL : http://www.economy.
in.ua/pdf/11_2010/11.pdf. [Дата звернення 17 груд-
ня 2020].

9. Смоленюк Р. П. Орієнтири фінансового 
регулювання сільського господарства. Інновацій-
на економіка: всеукраїнський науково-виробничий 
журнал. 2013. № 3. С. 245–250.

10. Сомик А. В. Особливості розвитку сис-
теми сільськогосподарського кредитування у за-
рубіжних країнах. Економіка України. 2004. № 8. 
С. 136–140.

11. Шубравська О. В. Розвиток аграрного 
господарювання України на засадах економічної 
сталості. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. 
С. 62–73.

References

1. baranovskyy, I. M. (2008). Zarubizhnyy dosvid 
kredytuvannya silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv  
[Foreign experience in lending to agricultural produc-
er]. Naukovyy visnyk natsionalnoho ahrarnoho univer-
sytetu, 119, 236–243.

2. Demianenko, S. I. (2003). Spilna ahrarna poli-
tyka YES: sut, tendentsiyi ta znachennya dlya Ukrayiny 
[Common Agrarian Policy of the EU: essence, trends 
and significance for Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny, 3, 
80–86.

3. Kobuta, I. V. Є. (2009). Polityka derzhavnoyi 
pidtrymky silskoho hospodarstva krayin-chleniv SOT 
[Policy of state support of agriculture of WTO member 
countries]. Ekonomika APK, 12, 132–136.

4. Krylatykh, E. I., Strokova, O. G. (2005). 
Agrarnyye aspekty vstupleniya stran SNG v VTO [Agrar-
ian aspects of the entry of the CIS countries into the 
WTO]. Ekonomist, 4, 124–128.

5. Kuzhel, V. V. (2013) Derzhavna pidtrymka eko-
nomichnoho rozvytku ahrarnoho sektoru [State support 
for economic development of the agricultural sector]. 
Efektyvna ekonomika, 4. Available at : http://www.
economy.nayka.com.ua.

6. Oreshkin, V. (2008). Natsional’nyye interesy vo 
vneshney torgovle [National interests in foreign trade]. 
Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, 
1, 120–126.

7. Prykhodko, I. V. (2015). Netaryfni pereshkody 
u mizhnarodniy ekonomichniy intehratsiyi [Non-tariff 
barriers to international economic integration]. Eko-
nomichnyy analiz, 20, 170–175.

8. Ryabenko, H. M. (2010). Derzhavna pidtrymka 
silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv u krayinakh z 



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

13

rozvynenoyu ekonomikoyu [State support for agricul-
tural producers in developed economies]. Ekonomika 
ta derzhava, 11, 34–36. Available at : http://www.
economy.in.ua/pdf/11_2010/11.pdf.

9. Smolenyuk, R. P. (2013). Oriyentyry finanso-
voho rehulyuvannya silskoho hospodarstva [Guidelines 
for financial regulation of agriculture]. Innovatsiyna 
ekonomika, 3, 245–250.

10. Somyk, A. V. (2004). Osoblyvosti rozvytku 

systemy silskohospodarskoho kredytuvannya u zaru-
bizhnykh krayinakh [Features of the development of 
the agricultural lending system in foreign countries]. 
Ekonomika Ukrayiny, 8, 136–140.

11. Shubravska, O. V. (2014). Rozvytok ahrarnoho 
hospodaryuvannya Ukrayiny na zasadakh ekonomich-
noyi stalosti [Development of agricultural manage-
ment of Ukraine on the basis of economic sustainabil-
ity]. Ekonomika i prohnozuvannya, 2, 62–73.



14

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 378(477) Л. І. Антошкіна

СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТИ В УКРАЇНІ
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графічному рівні дана проблема практично не 
представлена [10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням сучасної освіти присвячують свої праці 
такі вчені як Ю. В. Голубчикова, А. З. Підгорний 
[1], М. П. Денисенко, С. В. Бреус [2], Л. А. Они-
щук [3], І. О. Ревак І. О. [4], В. В. Ченцов, 
І. О. Дегтярьова, О. В. Григораш [5], А. Ю. Іщенко 
[7], О. М. Максимович [8], В. Г. Кремень, В. І. Лу-
говий, А. М. Гуржій, О. Я. Савченко [10], Є. Б. Ні-
колаєв [18].

Метою статті є аналітичне дослідження су-
часної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Щодо правової бази регулювання сфери освіти в 
Україні, то слід зазначити, що вона є актуальною 
(змінено багато законів або прийнято нові), та 
врегульовано як взагалі цю сферу [11], так і окре-
мими нормативно-правовими актами її сфери: 
вища [12], загальна [13]. Зміни найближчим ча-
сом очікують на професійно-технічну освіту [14; 
15]. МОН України також розроблено проект За-
кону «Про освіту дорослих» [16] та «Про післяди-
пломну освіту» [17].

За рівнем освіти Україна є однією з найосві-
ченіших націй, якщо оцінювати по чисельності 
отримання вищої освіти. Згідно дослідження Сві-

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку відбувається перехід від індустріального 
до інформаційного суспільства, в якому знання і 
інформація стають основними продуктивними 
силами. У інформаційному суспільстві істотним 
чином змінюється стратегія освіти, реформуван-
ня системи освіти висуває нові концептуальні на-
прями, інноваційні завдання, соціальні пріори-
тети, реалізація яких дозволяє управляти якістю 
підготовки. Загострює прояв існуючих проблем 
в сфері освіти демографічний спад, який призво-
дить до того, що кількість випускників шкіл різко 
знижується і ЗВО не забезпечуються необхідним 
контингентом здобувачів вищої освіти.

Дане питання в цілому є дослідженим в 
доктринальному середовищі. Проте, зважаючи 
на його високу дискусійність та незакінченість 
реформування, ще багато питань залишаються 
невирішеними та такими, що потребують науко-
вого аналізу. Крім того, безпосередньо за темою 
дослідження виявляться не дуже багато наукових 
праць у фахових виданнях [1], здебільшого пере-
важають науково-практичні публікації, та думки 
експертів різного рівня [6,7], в більшому ступені 
у мережі інтернет [8]. Дане питання також ви-
ступає об’єктом обговорення на різного рівня 
конференціях та семінарах [9]. Проте на моно-
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тового банку, з початку 1990-х охоплення вищою 
освітою збільшилося удвічі: в 2010-х роках 82 % 
випускників українських шкіл здобували вищу 
освіту (рис. 1) порівняно з 40 % на початку 90-х 

років. На початку розрахунків вплив надало те, 
що до статистики отримання вищої освіти вклю-
чали дипломи з технікумів, що зараз вже не здій-
снюється. Другим впливом чинником є стрімке 

Рис. 1. Рівень освіти, здобутої населенням України та окремих країн,  
1980–2010 рр. (розроблено автором на основі [13])

зростання кількості ЗВО. Так у 1990 році в Україні 
працювало 149 державних ЗВО. За тридцять ро-
ків число університетів, інститутів, академій ви-
росло майже удвічі (до 281). Найбільший пик мав 
місце на 2010 рік, коли їх чисельність досягла 353 
заклади. Якщо порівняти ці дані із закордонним 
країнами, то наприклад у Німеччині на населення 
чисельністю 83 мільйони осіб припадає всього 340 
ЗВО. До того ж ці навчальні заклади приймають 
досить багато студентів із інших країн, в тому чис-
лі і з України.

Поштовхом розвитку такої ситуації став пе-
рехід на ринкову економіку, що суттєво змін всі 
сфери у державі, в тому числі і освіту. Освіта ста-
ла товаром на ринку, на який через його дефіцит 
свого часу у СРСР, виник величезний попит. Пе-
рехід навчальних закладів на часткове самофінан-
сування вимагав від них приймати на навчання 
якомога більше число студентів, коли ті, що не 
мали можливості вступити на бюджет, сплачу-
вали за навчання. В підсумку навчальні заклади 
виробили стратегію роботи на кількість в ущерб 
якості. З часом ці тенденції почали розвиватися і 
в загальній і середній професійній освіті. Великий 
попит привів до створення нових навчальних за-
кладів, широкого поширення філіалів, відкриття 
спеціальностей не за профілем закладу. В підсум-
ку Україна отримала занадто розгалужену мережу 
закладів, особливо в сфері вищої освіти. З часом 
така мережа дозволила задовольнити попит на 
отримання вищої освіти, коли студентські групи 
складалися з вікових категорій, починаючи від за-
кінчення школи до передпенсійного віку. І почала 

формуватися ситуація жорсткої конкурентної бо-
ротьби за абітурієнтів. це призвело також до ви-
ходу на ринок надлишкової маси випускників за 
«популярними» професіями (юристи, управлінці, 
економісти та ін., рис. 2).

Останніми роками йде постійне реформуван-
ня в цій галузі щодо закриття певних вищих на-
вчальних закладів (в тому числі через невиконан-
ня ліцензійних умов, що значно підвищено) та їх 
об’єднання, з 2019 року поступово планувалося 
скоротити кількість ЗВО в країні до 80 попере-
днім Міністром освіти [15]. І для цього вже зро-
блено чимало реформувань.

Так, наприклад, у 2019–2020 рр. відбулися три 
об’єднання університетів: у Кривому Розі еконо-
мічний інститут об’єднався з металургійним і ще 
трьома коледжами; у Львові Інститут економіки і 
туризму приєднався до Університету ім. И. Фран-
ка, у Харкові філія Університету банківської спра-
ви приєдналася до Університету Каразіна, та уні-
верситет переїхав з Києва до своєї філії у Львові.

В 2021 році регіональні інститути НАДУ при-
єднуються до інших ЗВО, така ситуація у Львові, 
Одесі, Харкові, Києві та Дніпрі. Так, наприклад, 
у Дніпрі він приєднується до НТУ «Дніпровська 
політехніка» [16]. Крім того, в березні 2021 року 
прийнято рішення про об’єднання Дніпровської 
металургійної академії і Дніпровського націо-
нального університету залізничного транспорту 
як новостворений Український державний уні-
верситет науки і техніки.

Проте в країні залишається ще необґрунтова-
но велика кількість закладів вищої освіти, з ура-



16

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (49) 2021

хуванням філій у регіонах. До реєстру суб’єктів 
освітньої діяльності до підрозділу вищої освіти 
включено коледжі при ЗВО (рис. 3).

З початку 90-х років і до сьогодення чисель-
ність молоді віком від 0 до 17 років знизилась 
приблизно на 40 %, що певним чином позна-

чилося на чисельності студентів (рис. 4). В той 
час можна констатувати, що зниження кількості 
навчальних закладів має набагато нижчі темпи 
скорочення (приватні з 2007 до 2017 року змен-
шилися майже вчетверо, в той час як державні 
лише в 1,6 раз).

Рис. 2. Випуск бакалаврів за спеціальностями в 2020 році (розроблено автором на основі [14])

Рис. 3. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності (вища освіта) (складено автором за даними [17])

Примітка: Дані за 2014–2018 рр. представле-
но без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у До-
нецькій та Луганській областях

Існуюча кількість закладів негативно впливає 
на якість освіти і в умовах демографічного спаду 

та збільшення академічної мобільності веде до 
зростання безглуздої конкуренції за студентів та 
залишення контингенту у ЗВО будь-яким чином 
через необ’єктивне оцінювання знань.

це зокрема ілюструють рейтинги в галу-
зі освіти, де вітчизняні ЗВО займають не кращі 
місця, або зовсім не входять до ТОП. Так у рей-
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тингу кращих вищих навчальних закладів світу 
QS World University Rankings до ТОП-1000 вхо-
дять лише шість українських ЗВО і кращий ре-
зультат має Харківський університет ім. Каразіна 
на 477 місці.

Про значне зниження якості освіти також 
свідчать дані вітчизняних центрів зайнятості, в 
яких серед осіб, що знаходяться на обліку, 49 % 
складають безробітні з дипломом ЗВО, що на тре-
тину більше ніж станом на 2000 рік. Отже, система 
вищої освіти випускає фахівців, які не затребувані 
ринком праці.

В обґрунтування цьому можна навести дані 
дослідження Vox Ukraine [19], під час якого здій-

снено порівняльний аналіз (рис. 5) спеціальнос-
тей (топ-5), на які подано більше всього заяв на 
вступ в 2018 і 2019 роках (табл. 1), із топ-5 вакан-
сій сайту Jooble [20] (табл. 2).

За даними порівняння встановлено, що кіль-
кість вакансій для IT-фахівців перевищила 35 %, 
а чисельність абітурієнтів, що поступають на такі 
спеціальності, є втричі нижчою. При цьому, якщо 
гуманітарні науки обирає 9,6 % абітурієнтів, то 
попит на таку освіту становить лише 1,7 % за по-
даними вакансіями. Крім цього державне замов-
лення на такі спеціальності складає 5,9 % від його 
загального обсягу, що також свідчить про нецільо-
ве використання коштів.

Рис. 4. Динаміка кількості осіб у ЗВО (університети, академії, інститути), тис. осіб  
(складено автором за даними [18])

Рис. 5. Порівняння кількості вакансій і заяв за галузями (складено автором за даними [21])
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Сайт-агрегатор вакансій Jooble [24], який аку-
мулює їх з найпопулярніших сайтів пошуку робо-
ти та сайту Державної служби зайнятості (містить 
понад 4,5 млн вакансій), свідчить що більше 82 % 

вакансій стосуються робітничих спеціальностей, 
які розраховані на середню спеціальну освіту або 
взагалі не потребують освіти (кваліфіковані робіт-
ники з інструментом, робітники з обслуговуван-

Таблиця 1
ТОП бажаних спеціальностей у ЗВО за результатами вступу у 2019 р. (розроблено автором за даними [22])

Спеціальність
Заявок 

по країні
Поступило Популярний університет

Кількість 
заявок в уні-

верситет

Право 67922 10235
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого
6807

Філологія 67012 8606 Київський національний лінгвістичний університет 6950

Менеджмент 54396 7365
Київський національний  

торговельно-економічний університет
3837

Комп’ютерні 
науки

39908 5346
Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського
3349

Середня освіта 39042 9094
Національний педагогічний університет  

імені Михайла Драгоманова
2727

Таблиця 2
ТОП спеціальностей на ринку праці, щодо яких є попит (за даними вакансій на сайті work.ua,  

систематизовано автором на основі [23])

Сфера
В середньому нових 
вакансій щотижня

Середня зарплата

Продажі, закупівлі 7901 14157

Робочі спеціальності, виробництво 7445.5 11800

Сфера обслуговування 6618.5 10428

Роздрібна торгівля 5945 9817

Логістика, склад, ВЭД 4807.5 10925

Адміністрація, керівництво середньої ланки 4530.5 13945

IT, комп’ютери, інтернет 4161.5 14075

Готельно-ресторанний бізнес, туризм 3992.5 10466

Бухгалтерія, аудит 3750.5 10478

Транспорт, автобізнес 3239.5 14551

Секретаріат, діловодство 3028 10555

Фінанси, банк 2976 10355

Будівництво, архітектура 2708 13816

Маркетинг, реклама, PR 2693.5 12538

Телекомунікації і зв’язок 2458.5 11447

Медицина, фармацевтика 1712 11184

Освіта, наука 1103 12163

Дизайн, творчість 1001 12910

ЗМІ, видавництво, поліграфія 998 11778

Управління персоналом, HR 911 12538

Охорона, безпека 838.5 9197

Краса, фітнес, спорт 764 11876

Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки 744.5 19613

Сільське господарство, агробізнес 542.5 14068

Юриспруденція 414 12989

Культура, музика, шоу-бізнес 286 12948

Нерухомість 250.5 19215

Страхування 149 11192



Економіка та управління національним господарством

19

ня, експлуатації та контролю за роботою техно-
логічного устаткування, робітники найпростіших 
професій).

Висновки. Отже ринок праці України потре-
бує спеціалістів, яких не готують у навчальних 
закладах у достатній кількості, проте перенаси-
чений фахівцями, щодо яких не має попиту, і на-
віть має місце перенасичення пропозиції робочої 
сили.
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Анотація. Розглянуто зарубіжний досвід державної підтримки розвитку аграрного сектора в контек-
сті забезпечення економічної безпеки та розробці пропозиції щодо застосування в Україні.
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раціональне природокористування. На сучасній 
стадії суспільно-економічних перетворень це ак-
туалізує потребу в розкритті зарубіжного досвіду 
державної підтримки розвитку аграрного сектора 
в контексті забезпечення економічної безпеки та 
розробці пропозиції щодо застосування в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми функціонування та розвитку аграрного 
сектора економіки досліджувалися у працях та-
ких науковців як О. Алейнікова [1], В. Андрійчук 
[2], В. Андросов, П. Гайдуцький, Т. Гоголь [4], 
Ф. Важинський [3], М. Дем’яненко, А. Діброва, 
М. В. Кіндзерський [7], Н. Климова [8], Б. Кри-
ворук [9], М. Ксенофонтов, Є. Майовець, М. Ма-
лік, І. Маркіна, І. Михасюк, П. Музика, Т. Осташ-
ко, Б. Пасхавер, Б. Погріщук, Н. Прокопенко, 
П. Саб лук, О. Сенишин, Н. Шишпанова [11], 
О. Шпичак, В. Юрчишин.

Мета статті. Метою статті є розкриття зару-
біжного досвіду державної підтримки розвитку 
аграрного сектора в контексті забезпечення еко-
номічної безпеки та розробці пропозиції щодо за-
стосування в Україні.

Виклад основних результатів дослідження. Тен-
денціями останніх десятиліть економічно розви-
нених країн є намагання активізувати процеси ста-
лого розвитку, в яких одне з найважливіших місць 
займає економічна безпека держави. Складовим 
елементом системи забезпечення економічної 
безпеки є розвиток аграрного сектора держави. 
Враховуючи кореляційну залежність результатів 

Постановка проблеми. Аграрний сектор еко-
номіки України характеризується динамічним 
розвитком, здійснює достатньо вагомий внесок 
у функціонування національної економіки, зо-
крема в частині задоволення потреб населення 
у продуктах харчування, забезпечення суб’єктів 
господарювання низки галузей переробної про-
мисловості сировиною, формування продоволь-
чої безпеки й експортного потенціалу держави. 
Водночас, попри наявні позитивні тенденції, со-
ціально-економічний потенціал аграрного секто-
ра в сучасних умовах господарювання є недостат-
ньо реалізованим, що призводить до послаблення 
економічної безпеки держави, особливо таких її 
структурних складових як макроекономічна, фі-
нансова, виробнича, зовнішньоекономічна, соці-
альна, продовольча.

Реалізація завдань щодо розвитку аграрного 
сектора як основи стабільного функціонування 
та забезпечення економічної безпеки національ-
ної економіки потребує впровадження дієвих 
інструментів, здатних забезпечити підвищення 
ефективності використання ресурсного потенці-
алу у сільському господарстві, удосконалення га-
лузевої структури з орієнтацією на впровадження 
завершеного циклу виробництва продуктів хар-
чування, зниження імпортозалежності країни у 
сегменті продуктів харчування, підвищення еко-
номічної та соціальної ефективності функціону-
вання суб’єктів господарської діяльності, врахо-
вуючи їх внесок у розвиток сільських територій та 
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господарської діяльності в аграрному секторі та 
засобів виробництва, з яких основний — земля, 
простежується вплив її якості, родючості та місця 
розташування. Адже, розглядаючи сільськогоспо-
дарську діяльність як один із найбільш ризикова-
них видів діяльності, на її результати впливають 
такі чинники: природно-кліматичні умови, за-
безпеченість фінансовими та матеріально-тех-
нічними ресурсами, стан кон’юнктури аграрного 
ринку, окремі заходи соціально-економічної по-
літики держави тощо. Варто додати, що жодна з 
ринкових систем не спроможна забезпечити умо-
ви існування сільських територій без належної, ці-
леспрямованої державної політики щодо перероз-
поділу значної частини національного доходу на 
підтримку розвитку аграрного сектора економіки. 
Зважаючи на це, з метою координації процесів 
ринкових перетворень в аграрному секторі, саме 
держава з високим економічним розвитком стає 
гарантом сприяння підтримки цього сектора еко-
номіки, спрямованої на процеси реформування 
та створення ефективного виробництва аграрної 
продукції. Саме тому сучасну ринкову економіку 
таких країн визначають економікою регульовано-
го і соціально орієнтованого господарства.

Державна політика підтримки розвитку 
аграрного сектора є одним із пріоритетних напря-
мів економічної політики розвинених країн світу. 
Державна політика підтримки аграрного сектора 
створює можливості не лише для забезпечення 
країни продовольством, але й нарощення пара-
метрів експорту сільськогосподарської продукції 
і продуктів харчування, не послаблюючи при цьо-
му продовольчу безпеку держави.

За останні роки Україна активізувала свою ді-
яльність у напрямку покращення політичного та 
економічного співробітництва з Європейським 
Союзом (ЄС) з намірами входження до європей-
ської спільноти. Підготовка до вступу та членства 
в ЄС має значний вплив на сільське господарство 
та державну аграрну політику. Сучасні тенденції 
актуалізують необхідність дослідження політики 
підтримки аграрного сектора країн-учасниць ЄС 
як складової економічної безпеки та невід’ємної 
частини європейської стратегії розвитку. Почи-
наючи зі створення ЄС і до сьогоднішнього дня 
характерні риси діючої моделі аграрних відносин 
у європейських країнах визначає Спільна аграр-
на політика (САП). Протягом багатьох десятиліть 
САП змінювала основні принципи та підходи до 
підтримки агарного сектора економіки. Сьогод-
ні основним напрямом, на який націлена САП, 
є розроблення ефективної та адекватної аграрної 
політики шляхом надання основних «суспільних 
благ» та встановлення підтримуючої законодав-
чої, адміністративної і регуляторної систем задля 
стимулювання приватних інвестицій у сільське 
господарство. Діяльність САП передбачає заходи, 

спрямовані на підтримку конкурентоспроможнос-
ті аграрного сектора ЄС на світовій арені без засто-
сування експортних субсидій, зменшення способів 
підтримки, що призводять до викривлення умов 
торгівлі, та більшою мірою — на розвиток сіль-
ських територій, захист навколишнього середови-
ща та забезпечення продовольчої безпеки [6].

Головною метою САП є гарантування заку-
півельних цін для виробників аграрної продукції 
та підтримка стабільного рівня доходів суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва. У той же 
час, реагуючи на актуальні економічні, техноло-
гічні, політичні виклики, країни-члени Європей-
ського Союзу вносили корективи в аграрну полі-
тику та змінювали поточні пріоритети її розвитку. 
цілісність та прогресивність САП визначається 
не лише усвідомленням її базових принципів, а 
виконанням умов, що сприятиме формуванню 
рівноправних взаємовідносин між країнами-чле-
нами ЄС. Крім того, результатом такої політи-
ки повинна стати захисна стратегія модернізації 
аграрного сектора в умовах глобалізації, існуючих 
внутрішніх загроз індустріалізації суспільства та 
впливу світових конкурентів, серед яких доцільно 
відзначити такого торгового партнера як США.

Політика САП була спрямована на досягнен-
ня різних цілей. Однак в умовах реформування 
першочергового вирішення потребували такі про-
блеми: 1) встановлені урядом надвисокі ціни під-
тримки стимулювали надмірне виробництво сіль-
ськогосподарської продукції; 2) м’ясо-молочні 
продукти постійно були у надлишку, оскільки 
ціни на них були значно вищими від світових; 
3) посилення заходів субсидіювання експорту 
аграрної продукції спровокували недобросовісну 
конкуренцію зі сторони таких країн як США [4].

Сучасний етап реформування САП харак-
теризується прогресом у домовленостях у межах 
СОТ про лібералізацію торгівлі аграрною про-
дукцією, з одного боку, і розбіжностями у рівнях 
розвитку аграрного сектора окремих країн ЄС, що 
склалися історично (рівень прямих виплат, про-
дуктивність праці, структура господарств), з ін-
шого — обумовлюють необхідність у регулярному 
перегляді САП, удосконаленні інструментів по-
літики та визначенні нових цілей. З 2000-х років 
провідною ідеєю САП стає забезпечення сталого 
функціонування аграрного сектора ЄС через фі-
нансування розвитку сільської місцевості та по-
силення вимог захисту довкілля і безпеки аграр-
ної продукції [10, с. 24].

Варто зазначити, що значний обсяг грошових 
коштів у межах сформованого бюджету ЄС перед-
бачено на розвиток аграрної політики.

Витрати на реалізацію аграрної політики 
покриваються з двох фондів: 1) Європейсько-
го сільськогосподарського фонду гарантування 
(EAGF), з якого здійснюють прямі доплати для 
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сільськогосподарських виробників і на заходи з 
регулювання аграрних ринків; 2) Європейсько-
го сільськогосподарського фонду для сільського 
розвитку (EAFRD), який фінансує процеси реалі-
зації програм сільського розвитку. Відтак, політи-
ка фінансування визначає заходи САП на період 
2017–2020 років, до яких належать: забезпечення 
переходу від підтримки виробництва окремих ви-
дів продукції до прямої підтримки фермера; під-
вищення конкурентоспроможності сільського 
господарства; дотримання норм і правил еколо-
гічної безпеки шляхом відмови від монокультури 
господарювання; наповнення і розширення про-
грам підтримки сільського розвитку; виділення 
цільових субсидій на розвиток депресивних ра-
йонів ЄС; захист навколишнього природного се-
редовища, консервація земель [5, с. 81].

Розподіл бюджету CAП відбувається за прин-
ципом раціонального розподілу, відповідно до 
якого кожна з країн-учасниць ЄС у межах спіль-
ноти отримає не менше 75 % середнього обсягу 
допомоги. Допомога на гектар сільськогосподар-
ських угідь становить не менше 60 % від середньої 
величини допомоги, виділеної у 2014 році в одно-
му адміністративному або агрономічному районі. 
Політикою також передбачено збільшення під-
тримки малих і середніх господарств діючих кра-
їн-учасниць ЄС. Для нових країн, які вступати-
муть в європейську спільноту, діятиме спрощена 
схема платіжної зони (SAPS), тобто разовий пла-
тіж за га сільськогосподарських угідь терміном до 
2020 року. Фермери, які активно займаються сіль-
ським господарством, можуть отримати вигоди, 
а з 2014 року початківців фермерів перші 5 років 
максимально заохочують до створення свого біз-
несу з додатковою допомогою у розмірі 25 %.

Ключовим пріоритетом САП ЄС на 2014–2020 
роки було збереження стратегічного підходу до 
розвитку сільських територій ЄС і свободи вибору 
актуальних заходів, які спрямовані на врахування 
місцевих (регіональних/національних) потреб та 
особливостей, оскільки принципи діючої САП до-
помогли досягнути позитивних результатів.

У рамках майбутнього багаторічного бюджету 
ЄС на період 2021–2027 років комісія запропону-
вала модернізацію і спрощення САП. Мета розро-
блених пропозицій з бюджетом у розмірі 365 млрд 
євро полягає в тому, щоб CAП була спрямована на 
вирішення стратегічних завдань, які стосуються 
підтримки фермерів та сільських громад, забезпе-
чення сталого розвитку сільського господарства 
ЄС, а також реалізації цілей ЄС в галузі охорони 
навколишнього середовища та клімату. З цією ме-
тою запропоновано розширити простір для опера-
тивних дій політики і компетенцій держав-членів 
при виборі сфер інвестування в рамках САП, які 
спрямовані на створення розумного, життєздатно-
го, сталого та конкурентоспроможного аграрного 

сектора економіки. Відповідно держави-члени мо-
жуть переводити до 15 % своїх кредитів САП для 
прямих платежів на розвиток сільських районів.

Стратегічні плани держав-членів на весь пе-
ріод повинні охоплювати конкретні заходи, спря-
мовані на досягнення дев’яти цілей за економіч-
ними, екологічними і соціальними напрямами, 
що визначені ЄС та орієнтуватися як на прямі 
платежі, так і на розвиток сільських районів. Ко-
місією будуть затверджуватися плани та прово-
дитися моніторинг результатів кожної країни з 
метою забезпечення узгодженості цілей та захис-
ту єдиного ринку. Прямі платежі, що гарантують 
стабільність і передбачуваність для фермерів, як і 
раніше мають пріоритетність у цій політиці. Пере-
вагу у підтримці отримають малі і середні ферми, 
які складають більшість в аграрному секторі ЄС.

Крім того, прямі платежі фермерам будуть 
скорочені до 60 тис. євро і обмежені 100 тис. євро 
на кожну ферму, а витрати на робочу силу будуть 
повністю враховані. Пропонується, щоб малі та 
середні фермерські господарства одержували 
більш високий рівень підтримки з гектара і що 
країни повинні виділяти не менше 2 % своїх до-
тацій на прямі виплати для підтримки розселення 
молодих фермерів. ця підтримка буде доповню-
ватися фінансовою допомогою на цілі розвитку 
сільських районів і різними заходами щодо полег-
шення доступу до землі і передачі землі.

Прямі платежі будуть залежати від підвище-
них вимог до навколишнього середовища і кліма-
ту. Кожна держава-учасниця повинна розробляти 
екологічні програми, які допоможуть фермерам 
вийти за межі встановлених норм і фінансувати їх 
зі своїх національних фондів прямими платежами. 
Щонайменше 30 % національного фонду розвит-
ку сільських районів буде виділено на природоохо-
ронні та кліматичні заходи. Очікується, що 40 % за-
гального бюджету CAП буде виділено на діяльність 
в сфері клімату. В рамках цієї модернізованої САП, 
будуть також залучені всі новітні технології й інно-
вації, які допоможуть як фермерам, так і урядовим 
органам, у тому числі за рахунок бюджету в роз-
мірі 10 млрд євро, виділеного в рамках програми 
Horizon Europe на дослідження та інновації у сфері 
продовольства, сільського господарства, розвитку 
сільських районів і біоекономіки [12].

Україна, на відміну від ЄС, не має чіткої, адек-
ватної сучасним викликам та загрозам державної 
аграрної політики, що у перспективі негативно 
впливатиме на конкурентні позиції вітчизняно-
го аграрного сектора на світовому продовольчому 
ринку та посилюватиме його вразливість до зо-
внішніх та внутрішніх загроз. економічна інтегра-
ція України до ЄС передбачає наближення завдань 
щодо розвитку вітчизняного аграрного виробни-
цтва до європейських стандартів. Період адапта-
ції національного аграрного сектора економіки до 
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вимог САП ЄС буде досить тривалим і, вірогідно, 
супроводжуватиметься певними втратами, а по-
декуди і занепадом сільських територій. У цьому 
контексті доцільною є обґрунтована програма 
адаптації та посилення ролі держави для підтрим-
ки аграрного сектора у забезпеченні інтеграційних 
процесів через форми і канали, які використовують 
країни-учасниці світового і європейського торго-
во-економічних товариств [10]. Саме це актуалізує 
необхідність дослідження особливостей державної 
аграрної політики розвинених країн.

Державна підтримка аграрного сектора у роз-
винених країнах реалізується через складний ме-
ханізм, охоплює систему інструментів впливу на 
витрати і доходи фермерів, структуру сільськогос-
подарського виробництва, аграрний ринок і ціни, 
соціальну та виробничу інфраструктури села, а та-
кож міжгалузеві відносини. При цьому вплив дер-
жави на аграрний сектор у зарубіжних державах 
можна представити як поєднання економічних та 
адміністративних методів, які охоплюють визна-
чені інструменти політики (рис. 1).

Рис. 1. Методи та інструменти державної політики підтримки аграрного сектора  
в економічно розвинених країнах (розроблено автором на основі [7])
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Однією з держав, що посилено у своїй полі-
тиці застосовує адміністративні методи регулю-
вання і в якій прийнято значну кількість норма-
тивно-правових актів у сфері сприяння розвитку 
аграрного сектора економіки, є Сполучені Штати 
Америки. США реалізовує великий комплекс за-
ходів, спрямованих на підтримку своїх сільсько-
господарських виробників. Разом із тим в країні 
значна увага була зосереджена на формування за-
конодавчої бази в напрямі забезпечення умов для 
розвитку сільського господарства.

Вагомим інструментом державного регулю-
вання аграрного сектора США є програми, при-
йняті урядом у різний час. Серед них варто від-
значити: Програму стабілізації доходів фермерів, 
Програму платежів, стимулювання зростання 
ефективності виробництва, охорону сільськогос-
подарських ресурсів, фінансування й управління 
наукою у сфері сільського господарства, стимулю-
вання зовнішньої торгівлі. Як засіб реалізації дер-
жавного впливу, така політика має певні переваги, 
оскільки кожна із розроблених програм охоплює 
основні важелі державного регулювання розвит-
ку конкретної сфери діяльності. Залежно від по-
ставленого завдання усі програми поділяються на 
міжгалузеві, галузеві, товарні, функціональні та 
регіональні. Такі програми сприяють створенню 
додаткових робочих місць не тільки в аграрному 
секторі, але й у суміжних із ним галузях, стимулю-
ють нарощування експортного потенціалу країни 
[1, с. 134].

У державній політиці підтримки аграрного 
сектора ЄС провідну роль займають продуктові 
програми, які передбачають використання різних 
механізмів підтримки виробників окремих видів 
аграрної продукції. Для основних видів сільсько-
господарських культур та тваринницької продук-
ції застосовують механізми інтервенцій і прямих 
виплат у дохід фермерів, що дає змогу встановлю-
вати інтервенційні ціни нижчими від ринкових 
цін. Такі інструменти застосовують для вироб-
ників зернових, білкових і маслинних культур, 
рису, телятини і молока. Політика щодо м’ясного 
скотарства дещо відрізняється, зокрема, підпри-
ємства індустріального характеру не можуть пре-
тендувати на прямі виплати в дохід.

Як інструменти державної політики та регу-
лювання цін на аграрну продукцію у зарубіжних 
країнах реалізуються також програми, які мають 
на меті пряму підтримку доходів фермерів, зокре-
ма, програми компенсаційних платежів, гнучких 
виробничих контрактів, страхування.

Регулювання процесу надання інвестицій 
виробникам аграрної продукції реалізовується 
шляхом створення державних планів і програм 
підтримки цін на сільськогосподарські товари, 
організації державного контролю та системи на-
ціональних стандартів.

Важливим чинником сприяння розвитку 
сільського господарства в розвинених країнах є 
пільговий режим оподаткування. У багатьох дер-
жавах преференції в сплаті податків аграрними 
виробниками пов’язані з: сезонністю, залежністю 
від погодних чинників, належністю до дрібних сі-
мейних ферм.

Не менш важливу роль у політиці державної 
підтримки аграрного сектора відіграє система 
кредитування. Фінансово-кредитна підтримка 
аграрного сектора США відбувається в багатьох 
напрямах. Серед них варто відзначити такі: під-
тримка паритету цін між ресурсними галузями, 
що забезпечують аграрний сектор економіки 
основними й оборотними засобами, дотації на 
податки, на процентні ставки за кредит, страхові 
платежі, наукове забезпечення тощо.

Головною установою, що надає позики агра-
ріям у США, є Фермерська кредитна система 
(FCS — Farm Credit System), яка була створена ще 
1916 року з метою надання кредитів фермерам, 
для яких ставки комерційних банків були надто 
високими. FCS виступає основним інструментом 
державної політики США [13]. Захист та розвиток 
вітчизняних товаровиробників урядом Сполуче-
них Штатів Америки відбувається за допомогою 
спеціальних кредитних програм. Останні ґрунту-
ються на застосуванні знижених процентних ста-
вок, впровадженні відтермінування плати відсо-
тків та кредиту, формування гарантійних установ, 
агенцій, банків розвитку та підтримки.

У Канаді основна кредитна допомога аграрі-
ям реалізовується шляхом надання безвідсотко-
вих авансових кредитів для проведення весняно-
польових робіт і осінніх безвідсоткових кредитів, 
які забезпечують підтримку збуту сезонної аграр-
ної продукції.

У Німеччині для підтримки новостворених 
фермерських господарств існує система допомоги 
фермерам-початківцям, яка, окрім безповоротної 
допомоги, охоплює ще можливість отримання 
кредиту до 200 тис. євро під 5 % річних або кре-
диту до 120 тис. євро для будівельних цілей під 
1,5 % річних [8]. У цій країні підтримка уряду 
відбувається у вигляді дотацій, доплат, субсидій, 
різних премій за рахунок консолідованих коштів 
з бюджету ЄС, а також безпосередньо за рахунок 
бюджету землі Саксонія-Ангальт. Важливе місце в 
кредитній системі займають кооперативні банки, 
які вперше почали функціонувати у вигляді кре-
дитозберігаючих сільських кооперативів. У краї-
ні також діє програма стимулювання інвестицій. 
У межах цієї програми можна одержати пільгову 
державну позику: 1 % річних у рахунок погашення 
3,5 % на будівництво житлових будинків та інших 
споруд у сільській місцевості [3]. Для України на 
регіональному рівні особливо цінним є вивчення 
і втілення такої практики кредитування, оскільки 



26

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (49) 2021

це може активізувати процеси відродження ві-
тчизняного аграрного сектора економіки.

Досвід Великобританії свідчить про відносно 
низький рівень державного регулювання в аграр-
ному секторі. В країні відсутня спеціалізована 
система аграрних кредитів, а основними складо-
вими фінансово-кредитної підтримки є держав-
но-кооперативні об’єднання. Вони побудовані за 
вертикально-інтегрованим типом з безперервним 
потоком товару від фермера до закупівельного 
кооперативу, далі на переробку, а потім до спо-
живача або на експорт. ці об’єднання — один із 
найважливіших чинників, які перетворили Ве-
ликобританію з імпортера в країну-експортера 
продовольства, незважаючи на обмежені земельні 
і людські ресурси, які використовуються в сіль-
ському господарстві [3].

Особливого поширення набули кредитні ко-
оперативи у розвитку аграрного сектора у Швеції. 
Тут вони не тільки забезпечують потреби сільсько-
господарських виробників у кредитах, але й ведуть 
широку консультаційну діяльність, активно спри-
яють впровадженню новітніх досягнень науки.

Заслуговує на увагу досвід Фінляндії, де фі-
нансово-кредитна підтримка аграрного сектора 
реалізується через Фонд сільського господарства, 
який формується з державних дотацій, з відсотків 
по позиках і з податків на земельні угіддя. Фонд 
надає фермерам кредити на будівництво споруд, 
комунікацій, на купівлю сільськогосподарського 
обладнання, рекультивацію земель під 4–7 % річ-
них залежно від регіону.

Наглядним є й французький досвід кредиту-
вання аграрного сектора, який забезпечують зде-
більшого кооперативні банки. Звернімо увагу, що 
у Франції кредити надають за нижчою відсотко-
вою ставкою для купівлі сільськогосподарськими 
підприємствами обладнання і худоби. Фермерські 
господарства кредитують також і кооперативи 
аграріїв.

Значним у фінансово-кредитному регулю-
ванні аграрного сектора економіки є досвід Ки-
таю. З метою підтримки аграрного сектора в краї-
ні функціонує Сільськогосподарський банк, Банк 
сільськогосподарського розвитку і Державний 
банк розвитку. ці банки виділяють кредити на 
закупівлю основних видів аграрної продукції, її 
зберігання, переробку; надають допомогу бідним 
сільським регіонам. Попри те, у Китаї поширене 
кредитування сільському господарству, яке нада-
ють комерційні банки. До початку 2000-х років ці 
банки існували у формі сільських кредитних коо-
перативів, проте у 2005 році була створена перша 
сільська страхова компанія, що страхувала уро-
жай на випадок несприятливих погодних умов. 
При цьому 65 % страхових платежів сплачували 
аграрії, а 35 % — держава і сільська адміністра-
ція. Починаючи з 2006 року у Китаї держава по-

чала стимулювати розвиток сільського фінансо-
вого ринку, що зумовило створення фінансових 
установ нового типу (кредитні компанії, сільські 
кооперативи взаємної грошової допомоги), які 
видавали фермерам позики на потреби аграрного 
виробництва.

Невід’ємною та важливою частиною держав-
ної політики регулювання розвитку аграрного 
сектора економіки є цінова політика. Особливість 
ціноутворення на сільськогосподарську продук-
цію полягає в тому, що ціна повинна формуватися 
з урахуванням відшкодування виробничих витрат 
і забезпечення прибутків для подальшого розши-
реного відтворення. Крім того, виникає необхід-
ність забезпечення принципу еквівалентності в 
обміні між промисловістю і аграрним сектором. 
У країнах ринкової економіки ціни на промис-
лову та сільськогосподарську продукцію у сфері 
обігу визначають переважно дією закону попиту 
та пропозиції. Унаслідок цього ринкові ціни на 
аграрну продукцію досить часто не забезпечують 
рівність в обміні з промисловістю. Тому в усіх кра-
їнах з ринковою економікою держава за допомо-
гою різних інструментів опосередковано впливає 
на ціни в аграрному секторі економіки. З метою 
проведення ефективної цінової політики, Мініс-
терство сільського господарства США постійно 
стежить за такими трьома найважливішими еко-
номічними параметрами як: витрати виробництва 
на сільськогосподарську продукцію; паритет цін; 
показники доходності фермерських господарств, 
окремих галузей та сільського господарства зага-
лом [2].

У США застосовують цільові й заставні ціни. 
цільова ціна (target рrісе) є гарантованою ціною, 
яку отримує фермер, оскільки визначає нижній 
рівень фермерських доходів. її встановлюють на 
рівні, який в умовах несприятливої кон’юнктури 
продовольчого ринку має відшкодувати витрати і 
забезпечує одержання прибутку фермам із серед-
нім та зниженим рівнем собівартості виробництва 
сільськогосподарської продукції. Така ціна не 
функціонує на ринку, а тому не впливає на рин-
кові ціни. Якщо фактичні середньозважені рин-
кові ціни нижчі за цільову ціну, фермерам також 
виплачують компенсаційну різницю між ними у 
формі прямих урядових платежів.

Заставну ціну застосовують за умови, коли 
ринкові ціни є нижчими за визначені заставні 
ціни. Механізм заставних цін задіюють через за-
ставу продукції у Товарно-кредитну корпорацію 
(ТКК), що є органом Міністерства сільського 
господарства США. Якщо протягом дев’яти міся-
ців ринкові ціни піднімаються вище заставних, то 
фермери можуть викупити свою продукцію і реа-
лізувати на ринку. У випадку, коли протягом зазна-
ченого строку продукція не була повернута через 
низькі ринкові ціни, вона переходить у власність 
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ТКК, а фермерам за мінусом витрат на зберігання 
виплачують її вартість за заставною ціною. Такий 
механізм, з одного боку, створює гарантії в отри-
манні мінімальних доходів функціонуючими фер-
мерськими господарствами, а з іншого — постає 
інструментом регулювання ринкових цін, а відтак 
і доходів сільських товаровиробників.

У країнах ЄС політика ціноутворення в 
аграрному секторі економіки характеризується 
своїми особливостями. Існуючий ціновий меха-
нізм охоплює різні види цін, зокрема, гаранто-
вану або інтервенційну ціну. Інтервенційна ціна 
(Intervention рrісе) — це гарантована державою 
мінімальна ціна, за якою держава, закупівельні 
організації зобов’язані закуповувати сільськогос-
подарську продукцію у фермерських господарств 
за умови, що фактично діючі ринкові ціни знижу-
ються до її рівня. Таким шляхом держава підтри-
мує кон’юнктуру ринку та надає можливість сіль-
ськогосподарським підприємствам залишитися 
на рівні беззбитковості.

Одним із найважливіших показників дер-
жавної політики сільського господарства в роз-
винених країнах є рівень бюджетної підтримки 
фермерських цін на вироблену продукцію. цей 
показник відображає відношення бюджетних до-
тацій (цінових і позацінових) на виробництво й 
реалізацію на експорт певних видів аграрної про-
дукції до її фермерської ціни. Бюджетними до-
таціями держава регулює обсяги виробництва та 
реалізації продукції, впливаючи, з одного боку, 
на фермерські доходи через ціни, а з іншого — на 
їх витрати через пільгові кредити й податки. Бю-
джетні дотації отримують, як правило, лише ті 
фермери, які беруть участь у реалізації державних 
аграрних програм [7, с. 28].

Вплив держави на процеси ціноутворення в 
аграрному секторі поширений у Китаї. Тут цінове 
регулювання полягає у застосуванні гарантованих 
цін, поглиблення реформи системи державного 
замовлення за договірними цінами, що сприяє 
підтримці відповідності індексів закупівельних 
цін на продукцію і засоби виробництва. Тому, в 
Китаї диспаритет цін між сільськогосподарською 
і промисловою продукцією майже відсутній.

Заслуговує на увагу практика державного ре-
гулювання аграрного сектора економіки в Японії, 
де політика уряду сьогодні спрямована на укруп-
нення господарств і поетапне зниження цін. Втім 
основним завданням держави є забезпечення 
умов для формування господарств, які спромож-
ні створити конкуренцію іноземним виробникам 
аграрної продукції. З погляду економічної полі-
тики аграрний сектор Японії отримує надійний і 
потужний захист в аспекті субсидування та про-
текціоністської політики [9].

цінним для України у сфері цінового ре-
гулювання може стати досвід Польщі. У країні 

створено Агенцію сільськогосподарського ринку 
(АСГР), метою якої є стабілізація ринку через ста-
білізацію цін і забезпечення певного рівня доход-
ності аграрного виробництва. Регулювання цін 
відбувається шляхом інтервенційних закупівель, 
експортно-імпортних операцій та встановлення 
мінімальної ціни на окремі продукти. Регулюван-
ня ринку стосується лише окремих, визначених 
урядом продуктів. Також АСГР вживає заходи 
щодо розбудови гуртового (оптового) ринку, який 
може забезпечити дію ринкового механізму в умо-
вах багатоукладності і диверсифікації виробників.

Досліджуючи політику підтримки розвитку 
аграрного сектора економіки у розвинених кра-
їнах варто відзначити особливу роль бюджетної 
підтримки фермерських господарств. Розмір до-
помоги держави фермерам у різних країнах є різ-
ним, однак в Україні залишається на рівні, який 
є одним із найнижчих. цей показник субсидій 
та прямої матеріальної допомоги в середньому 
становить в Австралії — 15 %, США — 30, Кана-
ді — 45, Австрії — 52, Швеції — 59, Японії — 66, 
Фінляндії — 71, Норвегії — 77, Швейцарії — 80 %, 
Україні — 18 % [8].

У багатьох країнах субсидіювання тісно пе-
реплітається із страхуванням. Тому для України 
важливо вивчити досвід розвинених країн у стра-
хуванні аграрного сектора економіки.

Найціннішим для України в аграрному стра-
хуванні є досвід Іспанії. У цій країні держава під-
тримує, контролює та розвиває систему аграрного 
страхування, виступає посередником у досягненні 
домовленостей між страхувальником та страхови-
ком. центральні органи влади розробляють плани 
аграрного страхування; проводять адмініструван-
ня страхових субсидій; надають інформаційне за-
безпечення учасників страхування; досліджують 
життєздатність нових страхових продуктів. Окрім 
того функціонує Консорціум компенсації страху-
вальникам, який забезпечує покриття катастро-
фічних ризиків; ліквідацію страхових компенса-
цій компаній-банкрутів; страхування експертних 
кредитів.

Страхування аграрних ризиків в Іспанії є до-
бровільним, а покриття ризиків у системі забез-
печують власні страхові компанії на основі со-
лідарної відповідальності. Сільськогосподарські 
підприємства через свої об’єднання беруть актив-
ну участь у прийнятті рішень щодо питань аграр-
ного страхування [11, с. 874].

Державна підтримка страхування у Франції 
відбувається через Національний гарантійний 
фонд для компенсації збитків від значних лих. За-
соби фонду формуються на 50 % за рахунок бю-
джету і на 50 % за рахунок страхових внесків фер-
мерів [7, с. 28].

Протягом останніх десятиліть країни Євро-
пейського Союзу, Сполучені Штати Америки, 
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Канада, Китай, країни північної Європи нагро-
мадили великий досвід державного регулюван-
ня і підтримки аграрного сектора в ринковій 
економіці. Його дослідження й узагальнення 
дає можливість виділити і сформувати цінні для 
України рекомендації у сфері аграрної політики з 
метою вдосконалення умов розвитку вітчизняно-
го аграрного сектора економіки (табл. 1).

Найважливішими аспектами при цьому ма-
ють стати: розроблення та впровадження нових 
механізмів підтримки аграрних підприємств з по-
ступовим відходом від прямих виплат до програм 
сільського розвитку; впровадження екологічних 
принципів ведення господарської діяльності та 
заходів для охорони та збереження навколишньо-
го середовища; подальше дотримання курсу на 

Таблиця 1
Узагальнення закордонного досвіду державної підтримки розвитку аграрного сектора   

(узагальнено автором за даними [7; 8; 11])

Методи 
державного 

впливу
Інструментарій реалізації Заходи, припустимі для України

А
дм

ін
іс

тр
а-

ти
вн

і
м

ет
од

и Державні плани і програми
Деталізація підтримки аграрних підприємств шляхом формуван-
ня цільових програм, що охоплюють основні важелі державного 
регулювання розвитку конкретної сфери діяльності (досвід ЄС) 

Адміністративні бар’єри: серти-
фікації, ліцензування та квоту-

вання

Узгодження адміністративних бар’єрів зі світовими вимогами та з 
інтересами національних виробників (досвід США) 

е
ко

н
ом

іч
н

і м
ет

од
и

п
ря

м
і

Прямі виплати і субсидії
Розмір субсидій у рахунок погашення виробничих витрат пови-
нен визначатися, враховуючи розмір рівня негативної рентабель-
ності діяльності аграрних виробників плюс розмір мінімальної 
норми прибутку. Прямі виплати і сільськогосподарські субсидії 
необхідно надавати фермерам у разі виконання низки вимог, що 
охоплюють захист навколишнього середовища, якість продуктів 
харчування та належний рівень утримання худоби (досвід ЄС) 

Виплати на розвиток виробни-
чої та соціальної

інфраструктури села

Компенсаційні виплати при 
стихійному лихі, вимушеному 

скороченні посівних площ та за-
бої худоби

е
ко

н
ом

іч
н

і м
ет

од
и

н
еп

ря
м

і

Регулювання цін на аграрну про-
дукцію

Впровадження механізмів цін, які охоплюють:
– інтервенційні ціни — гарантовані державою мінімальні ціни, 

за якими держава і закупівельні організації зобов’язані заку-
пляти певні стратегічно необхідні види аграрної продукції у 
фермерських господарствах;

– цільові ціни — формуються на основі собівартості виробни-
цтва найважливіших видів продовольчих товарів у регіонах з 
різними природними умовами;

– дотаційні ціни — встановлюються на продукцію, яку експор-
тують (досвід ЄС) 

Фінансово-кредитна підтримка

Системний підхід:
– формування Державного фонду сільського господарства 

(для забезпечення фермерськими господарствами значних 
капіталовкладень) (досвід Китаю);

– підтримка фінансування аграрних підприємств комерцій-
ними банками;

– сприяння у формуванні кредитних кооперативів (досвід 
Франції, Швеції) 

Пільговий режим оподаткування

Оптимальне впровадження цільового пільгового оподаткування 
(враховуючи сезонність, залежність від погодних чинників, на-
лежність до дрібних сімейних
ферм тощо) 

Аграрне страхування

Державні органи мають підтримувати, контролювати та розвива-
ти систему аграрного страхування, розробляти плани аграрного 
страхування; проводити
адміністрування страхових субсидій; забезпечувати покриття ка-
тастрофічних ризиків (досвід Іспанії) 

Регулювання структури аграрного 
виробництва

Обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва з метою 
недопущення перевиробництва
продукції (досвід США, ЄС) 
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зміцнення фермерської моделі господарювання 
як сімейної форми бізнесу; популяризація та роз-
виток сільського укладу життя; дотримання під-
ходу «cross-compliance» для формування сталого, 
економічно та соціально збалансованого аграрно-
го сектора на всьому європейському просторі.

Висновки. Більшість із визначених зарубіж-
них інструментів і заходів мають усі необхідні пе-
редумови, аби бути реалізованими на відповідно-
му етапі соціально-економічного розвитку нашої 
держави в цілях забезпечення ефективного роз-
витку аграрного сектора економіки, ефективного 
функціонування аграрної політики та посилення 
економічної безпеки держави. Важливість уза-
гальнення світового досвіду реалізації основних 
інструментів аграрної політики полягає також у 
можливості комплексного осмислення та форму-
вання більш системної державної політики під-
тримки розвитку аграрного сектора економіки в 
системі забезпечення економічної безпеки держа-
ви, а також може слугувати орієнтирами відносно 
оцінювання ефективності структурно-функціо-
нальних параметрів розвитку цього сектора, що є 
предметом наступного розділу дослідження.
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УДК 338.439.02 І. І. Княженко, 
С. М. Трошкін, 
М. Р. Нехамкін

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА АГРОБІЗНЕСУ  
В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ (COVID-19)

Анотація. Розглянуто продовольчу безпеку аграрного бізнесу в контексті вимог і викликів пандемії «Ко-
ронавірус СОВІД-19». Окреслено основні стратегічні заходи в протиепідеміологічній ситуації.

Ключові слова: продовольча безпека, пандемія, стратегія, біологічна безпека, стандарти, аграрний бізнес.

Summary. Food security of agrarian business in the context of requirements and challenges of pandemic «Corona-
virus SOVID-19» is considered.The main strategic measures in the anti-epidemiological situation are outlined.

Key words: food security, pandemic, strategy, biosecurity, standards, agrarian business.
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Актуальність теми дослідження. Продовольча 
безпека — це система заходів та стратегій глобаль-
ного і локального характеру, спрямована на забез-
печення людей якісними продуктами харчування 
в достатній кількості. Продовольча безпека буває 
національна і глобальна (Світова). Національна 
продовольча безпека взаємопов’язана з глобаль-
ною продовольчою безпекою, стратегією та полі-
тикою, так як є її складовою частиною.

Наразі «…поширення коронавірусної хво-
роби (COVID-19) виявило критичні проблеми в 

інформаційній сфері, системах охорони здоров’я 
та соціального захисту, спричинило зростання 
безробіття, руйнує усталений спосіб життя, загро-
жує продовольчому забезпеченню, перешкоджає 
вільному руху капіталу, товарів та робочої сили, 
завдає шкоди сфері послуг та, зрештою, підвищує 
протестні настрої у суспільствах і конфліктність 
у міжнародних відносинах» [1]. ця ситуація зна-
йшла відбиток у прийнятому Указі Президента 
України «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про 
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Стратегію національної безпеки України». З огля-
ду на те, що «поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19) засвідчило системні проблеми у сфе-
рі охорони здоров’я, біобезпеки та соціального за-
хисту, недостатню готовність до дій у надзвичай-
них ситуаціях» [1], виникає нагальна необхідність 
у розробці заходів, спрямованих на протидію по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 
на тлі фундаментальних диспропорцій світово-
го розвитку, котрі призвели до нової глобальної 
фінансово-економічної кризи, яка, за оцінками 
ООН, може стати найглибшою з часів «Великої 
депресії» 1929–1933 років. Створена після Другої 
світової війни система міжнародної безпеки вже 
не спроможна ефективно відповідати на виклики 
сучасності.

Мета статті. Розглянути та дослідити особли-
вості дотримання продовольчої безпеки аграрно-
го бізнесу в умовах пандемії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-
ні тенденції щодо продовольчої безпеки актуалі-
зують вітчизняні вчені: П. О. Куцик, М. М. Моро-
зова [6], М. П. Сичевський [7], Н. Р. Кордзая [8], 
А. В. Грицишин [9].

Виклад основного матеріалу. Коронавірус СО-
ВІД-19 пред’явив нові вимоги і виклики аграрно-
му бізнесу:

 — посилення біологічної безпеки на харчо-
вих виробництвах і в аграрному бізнесі;

 — посилення вимоги до здоров’я персоналу і 
працівників, контроль здоров’я;

 — посилення вимоги біологічного захисту та 
протидії вірусного забруднення під час логістики 
та реалізації сировини і продуктів харчування;

 — розробка заходів покращення аграрної ло-
гістики і доступності продуктів харчування в умо-
вах обмеження переміщення і карантину;

 — автоматизація та роботизація аграрного 
виробництва, переробки, логістики та упаковки 
готової продукції;

 — планування і розробка нових проектів з ура-
хуванням вимог посиленої біологічної безпеки;

 — робота і контроль процесів в онлайн, на-
дання послуг Аграрного Консалтингу і в Аграрно-
му бізнесі онлайн [2].

Отже, розглянемо визначені положення 
більш детально.

Посилення біологічної безпеки на харчових 
виробництвах і в аграрному бізнесі — один з най-
важливіших елементів забезпечення продоволь-
чої безпеки держави.

Надійне забезпечення країни продоволь-
ством має стратегічне значення, оскільки від цьо-
го залежать не лише її продовольча, а й національ-
на безпека. В Україні, на сьогодні, існує ряд загроз 
продовольчій безпеці, які потребують вирішення. 
В першу чергу це низька купівельна спромож-
ність окремих соціальних груп населення, що зу-

мовлює низький рівень повноцінного харчування 
значної частини населення. За даними Держста-
ту, у 2019 році середньомісячні споживчі сукупні 
витрати домогосподарств у загальній структурі 
витрат становили 8826,32 грн, на продукти хар-
чування та безалкогольні напої — 4501,64 грн, 
на харчування поза домом — 180,42 грн. Як і усі 
попередні роки, частка витрат на харчування у 
сукупних споживчих витратах залишається висо-
кою, і за підсумками 2019 року склала 51 % (проти 
51,8 % у 2018 році), а частка витрат на харчування 
поза домом всього 2 % (1,9 %). У структурі спо-
живчих продовольчих витрат основне місце як 
і в попередні роки посідають витрати на: м’ясо і 
м’ясопродукти — 24 %, хліб і хлібопродукти та мо-
локо і молочні продукти — 15 %, відповідно [3].

Внаслідок поширення пандемії COVID-19 
та пов’язаного із нею економічного спаду, можна 
очікувати, що ситуація із збільшенням частки ви-
трат на харчування у сукупних споживчих витра-
тах може погіршитися.

Пандемія COVID-19 наочно продемонстру-
вала вразливість глобальних продовольчих това-
ропровідних ланцюгів, а введені обмеження на 
переміщення людей та товарів стали реальною 
проблемою для багатьох країн у забезпеченні про-
довольчої безпеки, особливо найбільш вразливих 
верств населення. Зазначене ставить під загрозу 
досягнення цілей сталого розвитку, у тому числі 
викорінення голоду до 2030 року. У цьому зв’язку 
розроблено Проєкт розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України «Про схвалення Стратегії продо-
вольчої безпеки на період до 2030 року» [4]. Про-
довольча безпека безпосередньо залежить і від 
соціальних складових: рівень розвитку аграрної 
освіти й науки, поширення у суспільстві знань про 
правильне харчування, від екологічного стану у 
країні: стан сільськогосподарських угідь, якісні та 
кількісні характеристики водних ресурсів, у тому 
числі питної води, біологічного різноманіття, рів-
ня забруднення ґрунтів та водних ресурсів тощо.

Згідно з Стратегією одним із завдань про-
довольчої безпеки є: вдосконалення державного 
контролю в сферах безпечності та окремих по-
казників якості харчових продуктів, ветеринар-
ної медицини, здоров’я та благополуччя тварин, 
карантину та захисту рослин, дотриманням за-
ходів біологічної і генетичної безпеки щодо сіль-
ськогосподарських рослин під час створення, 
дослідження та практичного використання ГМО 
[4]. При цьому основними напрямами реаліза-
ції Стратегії є: забезпечення біологічної безпеки 
території країни через здійснення протиепізоо-
тичних заходів, запобігання виникненню та по-
ширенню хвороб тварин, у тому числі зоонозів, 
створення дієвої системи державного контролю 
за виробництвом та вмістом генетично модифіко-
ваної продукції.
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В умовах пандемії також важливим є по-
силення вимоги до здоров’я персоналу і праців-
ників, контроль здоров’я. Так, у зв’язку з ситуа-
цією, в Україні розроблено Стандарти медичної 
допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» 
(Затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України 28 березня 2020 року № 722 (у 
редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 17 вересня 2020 року № 2122) [5].

За визначенням даного Наказу «Коронавірус-
на хвороба (COVID-19); шифр за МКХ-10: U07.1 

2019-nCoV гостра респіраторна хвороба, що під-
тверджена лабораторним тестуванням незалежно 
від тяжкості клінічних ознак або симптомів (ві-
рус ідентифікований); U 07.2  — коронавірусна 
інфекція COVID-19, що діагностується клінічно 
або епідеміологічно, але лабораторні обстеження 
непереконливі чи недоступні (вірус не ідентифі-
кований) [тимчасова назва]» [5].

Перелік нормативних документів зі стандар-
тизації щодо короновірусної хвороби подано у 
табл. 1.

Таблиця 1
Обґрунтування стандартів «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», розробка авторів на основі [5]

№ 
з/п

№ 
Стандарту

Назва Стандарту Обгрунтування Стандарту

1. 1 Організація протиепідемічних захо-
дів та медичної допомоги в осередку 
інфікування SARS-CoV-2

Виявлення нових випадків коронавірусної хвороби 
(COVID-19), реєстрація та моніторинг випадків ін-
фікування та захворювання, епідеміологічний нагляд 
за контактними особами є надзвичайно важливими. 
епідеміологічна інформація необхідна для управління 
заходами реагування та інформування Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я (ВООЗ)..

2. 2 Первинна медична та амбулаторно-
поліклінічна допомога пацієнтам з 
підозрою на COVID-19

Пацієнтів із легкою та середньої тяжкості формами 
захворювання, які не мають показань до госпіталізації, 
рекомендовано лікувати в амбулаторних умовах. Пере-
водити на амбулаторне лікування також слід одужу-
ючих пацієнтів, які вже не потребують цілодобового 
нагляду. 

3. 3 Стаціонарне лікування пацієнтів з 
COVID-19

Стаціонарне лікування показано у випадках середньої 
тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

Важливою особливістю Стандартів «Коро-
навірусна хвороба (COVID-19)» є наявність у них 
такої важливої складової частини як додатки. На 
сьогодні їх розроблено у кількості 16. їх перелік 
наведено у табл. 2.

Отже, у додатках до Стандартів медичної до-
помоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» 

надано методичні вказівки з процедур органі-
зації противоепідеміологічних заходів для всіх 
суб’єктів господарювання, у тому числі і аграрної 
сфери.

Характерною ознакою забезпечення продо-
вольчої безпеки в умовах пандемії є також є по-
силення вимоги біологічного захисту та протидії 

Таблиця 2
Перелік додатків до Стандартів медичної допомоги  (розробка авторів на основі [5])

«Коронавірусна хво-
роба (COVID-19)»  

№ з/п
№ додатку Назва додатку

1. 1 Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку 
COVID-1

2. 2 Визначення випадку захворювання на COVID-19

3. 3 Відбір, зберігання та транспортування зразків матеріалів для тестування на 
SARS-CoV-2

4. 4 Направлення на лабораторне тестування матеріалу від особи, яка відповідає 
визначенню випадку COVID-19

5. 5 Виявлення та моніторинг контактних осіб

6. 6 Раціональне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 

7. 7 Розрахунок необхідної кількості (запасу) ЗІЗ для забезпечення медичних 
працівників в період спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19)

8. 8 Заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання 
медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню випадку COVID-19

9. 9 Очищення та дезінфекція поверхонь в закладах охорони здоров’я при на-
дання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)
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вірусного забруднення під час логістики та реалі-
зації сировини і продуктів харчування.

Так, на думку М. М. Морозової, «…виробни-
цтво якісної та безпечної продукції в світовому 
ринковому просторі у забезпечені населення хар-
човими продуктами має особливо важливе зна-
чення. Адже харчова продукція є джерелом жирів, 
білків, вуглеводів, мінеральних та екстрактивних 
речовин, вітамінів. Враховуючи особливості су-
часного ринку продовольства слід відмітити, що 
товаровиробники світової торговельної спільноти 
визначають високу якість та безпечність харчової 
продукції основним стратегічним комерційним 
потенціалом та джерелом формування національ-
ного авторитету кожної країни. Тому важливим 
аспектом діяльності урядів міжнародної спіль-
ноти є формування законодавства спрямовано 

до захисту споживачів від потенційної небезпеки 
для здоров’я, яка може надходити із споживанням 
харчової продукції. Наприклад, така небезпека 
потенційно може виникати в результаті фальсифі-
кації харчового продукту або надання недостовір-
ної, а також неповної інформації про властивості 
продукції. У зв’язку з цим, все більшої актуалізації 
набуває запровадження заходів, пов’язаних із за-
провадження гарантій виробництва якісного та 
безпечного продовольства» [6, С. 17].

Наразі концепція управління якістю продо-
вольства, зокрема за принципом «від лану до сто-
лу», знаходить витоки із загальновідомих прин-
ципів НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical 
Control Point). Узагальнююча Ієрархія положень 
гарантування якості та безпечності харчової про-
дукції показана на рис. 1.

Продовження таблиці 2

Інтегрована система управління якістю та безпечністю

Система управління безпечністю харчових 
продуктів (ISO 22000)

Система управління якістю (ISO 9001)

БАЗИСНІ ПРОГРАМИ-ПеРеДУМОВИ:
Належна виробнича практика (GMP)

Стандартні санітарні операційні процедури (SSOP) та іш

Рис. 1. Ієрархія положень гарантування якості та безпечності харчової продукції [6, с. 18].

«Коронавірусна хво-
роба (COVID-19)»  

№ з/п
№ додатку Назва додатку

10. 10 Рекомендації з догляду за пацієнтом з COVID-19 в домашніх умовах

11. 11 Дії медичного працівника за появи симптомів COVID-19 у контактної осо-
би, яка потребує госпіталізації

12. 12 Клінічні синдроми, пов’язані з COVID-19

13. 13 Профілактика ускладнень та інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19

14. 14 Особливості надання медичної допомоги вагітним жінкам з підозрою на 
COVID-19

15. 15 Процедура верифікації методики дослідження біологічного матеріалу з ме-
тою лабораторної діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)

16. 16 Протокол верифікації методики досліджень

Отже, якість і безпечність харчової продукції і 
сировини — нагальне проблемне питання макро-, 
мезо-, макрорівнів всіх галузей, котрі забезпечу-
ють логістику та реалізацію сировини і продуктів 
харчування.

Розробка заходів покращення аграрної логіс-
тики і доступності продуктів харчування в умовах 
обмеження переміщення і карантину — найважли-
віший елемент продовольчої безпеки сучасності.

Базисом функціональної системи як джерела 
постачання продовольства на регіональний ринок 
виступає агропродовольча сфера (сільське, лісове 
та рибне господарство, харчова та переробна про-
мисловості, агропродовольча логістика тощо), 
що обумовлює виробництво доступних екологіч-

но-безпечних продуктів харчування та формує 
регіональний фонд споживання. Стійкий і зба-
лансований розвиток функціональної системи з 
орієнтацією на розумну «смарт»-спеціалізацію 
агропродовольчого виробництва та забезпечен-
ня рівня обґрунтованих норм харчування при 
ефективному використанні природо-ресурсного 
потенціалу є визначальним принципом якісного 
поліпшення продовольчого забезпечення насе-
лення.

Однак протягом цього часу проявив себе 
комплекс нових явищ, який раніше не брався до 
уваги і який нині визначає сучасні тенденції у ви-
робництві та споживанні продовольства поряд 
із традиційними чинниками. ці чинники мають 
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різновекторний характер, становлячи загрозу 
продовольчій безпеці, або, навпаки, створюючи 
нові можливості для її подолання [7]. Серед них 
особливе місце займає розвиток інфраструктури й 
логістики в сільському господарстві. Враховуючи 
те, що загрози можуть бути різноманітними, тому 
для ефективної протидії їм є потреба у їх систе-
матизації. Йдеться про загрози, що дестабілізують 
процес продовольчого забезпечення на кожному 
його етапі (виробництва, імпорту, логістики, об-
міну (ринку) й споживання) [8].

Автоматизація та роботизація аграрного вироб-
ництва, переробки, логістики та упаковки готової 
продукції також є важливим елементом з переліку 
викликів аграрному бізнесу. На думку А. В. Грици-
шин, «…інтернаціоналізація логістичного бізнесу і 
зростання глобального товарообігу потребує транс-
формації управління та обліку господарської діяль-
ності відповідно до міжнародних стандартів… За 
несприятливих соціально-економічних умов управ-
лінню та обліку необхідно пристосовуватися до но-
вих можливостей в розвитку господарської діяль-
ності таких, як шерінговий та електронний бізнес.

Запровадження електронних форматів здій-
снення господарювання передбачає врахування 
можливостей сучасних інформаційних техноло-
гій: криптовалют, штучного інтелекту, блокчейн, 
хмарних обчислень, Інтернет речей, а також ви-
користання gps навігації, безпілотних літальних 
апаратів та автопілотованих транспортних засобів 
в автоматизації логістичної діяльності та, відпо-
відно, управлінні, обліку й аналізі» [9]. Удоскона-
лення методики та організації обліку й аналізу для 
цілей управління логістичною діяльністю в умо-
вах діджиталізації, інтернаціоналізації та транс-
формації ринків, запровадження новітніх ІТ та 
реалізації машинно-керованих процесів в аграр-
ному бізнесі — важлива ланка у справі підтримки 
продовольчої безпеки аграрного виробництва.

Все більше набуває поширення модульна 
структура програмного забезпечення, котра дає 
змогу без значних витрат часу і коштів доповню-
вати чи вилучати необхідні модулі.

Функціональність комп’ютерних програм 
може вільно розширюватися з додатковими моду-
лями, а єдиний програмний комплекс може вико-
ристовуватися для автоматизації обліку усіх гос-
подарських процесів суб’єкта господарювання.

Наразі планування і розробка нових проектів 
з урахуванням вимог посиленої біологічної без-
пеки відтворюються на основі Указу Президента 
України «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 23 березня 2021 року «Про 
виклики і загрози національній безпеці України 
в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 
їх нейтралізації» [10]. Так, для «… вдосконалення 
системи біологічної безпеки та біологічного за-
хисту» [10] ставиться задача щодо:

 — розробки проєкту закону про біологічну 
безпеку та біологічний захист, порядок взаємодії, 
координації й оперативного реагування заінтер-
есованих центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з біологічними патогенни-
ми агентами, а також з метою здійснення заходів 
із забезпечення біологічної безпеки та біологіч-
ного захисту у сфері охорони здоров’я; порядок 
одержання дозволу на виробництво, зберігання, 
транспортування, використання, захоронення, 
знищення та утилізацію отруйних речовин, зо-
крема продуктів біотехнології та інших біологіч-
них агентів; порядок функціонування спеціалізо-
ваних мобільних бригад для надання оперативної 
організаційно-методичної допомоги у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з біо-
логічними загрозами;

 — порядку проведення оцінки біологічних 
ризиків і управління ними;

 — порядку обліку, зберігання, видачі, тран-
спортування, знешкодження, ввезення в Україну 
та вивезення за її межі штамів мікроорганізмів, 
токсинів і отрут тваринного та рослинного похо-
дження;

 — переліку пріоритетних біологічних пато-
генних агентів;

 — забезпечення розробки та затвердження 
порядку проведення навчань з питань біологічної 
безпеки та біологічного захисту;

 — порядку інформування населення з питань 
біологічної безпеки і біологічного захисту;

 — забезпечення вжиття заходів щодо впрова-
дження електронної системи здійснення контр-
олю за біологічними патогенними агентами з 
функцією реєстрації аварій у лабораторіях мікро-
біологічного профілю всіх юридичних осіб не-
залежно від їх організаційно-правової форми та 
фізичних осіб-підприємців, які працюють з біо-
логічними патогенними агентами.

Щодо необхідності роботи і контролю про-
цесів в онлайн як під час карантинних обмежень, 
так і у звичайному форматі, то дієвим для вітчиз-
няних суб’єктів сільськогосподарського вироб-
ництва є надання послуг Аграрного Консалтингу 
і в Аграрному бізнесі онлайн, що значно полег-
шує інформаційну забезпеченість користувачів 
та прискорює комунікаційні питання учасників 
ринку [11].

Висновки. Отже, наявна необхідність підви-
щення стійкості вітчизняних продовольчих сис-
тем. Посилення управління ринками і створення 
резервних каналів і резервів для запобігання збоїв 
в виробничо-збутових ланцюжках допоможе га-
рантувати безперебійну роботу цих систем під час 
кризи. Діяльність, пов’язана з виробництвом, збе-
ріганням, дистрибуцією, переробкою, пакуван-
ням, роздрібним збутом і маркетингом продуктів 



Економіка та управління національним господарством

35

харчування, не повинна припинятися. Агробізнес 
повинен і далі займатися інноваціями.

Уряду потрібно вести прозорий діалог з агро-
бізнесом, технічними агентствами, вченими і гро-
мадянським суспільством, щоб впоратися з вини-
каючими ризиками. Для запобігання криз в сфері 
агропродовольства необхідно спиратися на існуючі 
глобальні механізми, такі як Комітет з всесвітньої 
продовольчої безпеки. Подібні структури є май-
данчиками для дискусій про необхідні заходи, а 
також своєрідним фундаментом для управлінських 
інструментів, особливо в умовах пандемії.
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УДК 338.2 Ю. Ю. Юрченко

ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ДОКТРИНА ЯК фОРМА ЗАХИСТУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Розглядаються деякі інструменти протекціонізму, які використовуються в міжнародній 
практиці на даний час. Наводиться історична ретроспектива протекціоністських заходів окремих країн 
Європи. Статистично ілюструється закон «спадної віддачі» в агросекторі України. Наведено аналітичні 
дані, що підтверджують статус України як сировинного придатка.

Ключові слова: протекціонізм, неопротекціонізм, вільна торгівля, інструменти протекціонізму, спадна 
віддача, ресурсна пастка.

Summary. Some tools of protectionism which are used in the international practice now are considered. A histori-
cal retrospective of protectionist measures of individual countries is given.  The law of «decreasing return» in the agri-
cultural sector of Ukraine is statistically illustrated. Analytical data confirming the status of Ukraine as a raw material 
adjunct are given.

Key words: protectionism, neoprotectionism, free trade, protectionism tools, decreasing return, resource trap.

DOI : 10.33783/1977-4167-2021-49-1-36-42

Постановка проблеми. Серед відомих цілей 
протекціонізму найбільш важливими на сучас-
ному етапі розвитку економіки України є: забез-
печення стійких темпів розвитку, зростання ва-
лового внутрішнього продукту, зниження рівня 
безробіття, підвищення соціальних стандартів 
життя. Останніми роками динаміка макроеконо-
мічних показників значно погіршилася, знизила-
ся частка переробної промисловості у ВВП Укра-
їни, відбувається деіндустріалізація і аграризація 
економіки. Втрачено традиційні ринки збуту, а 
нові освоюються з великими складнощами через 

високий рівень конкуренції і активно наростаю-
чих протекціоністських настроїв у світовій торгів-
лі. Для досягнення поставлених цілей необхідно 
використовувати механізм обмежувальних захо-
дів, митних зборів, адміністративних і технічних 
бар’єрів, імпортні квоти, обмеження експорту, 
преференції виробникам у вигляді пільгового 
кредитування та оподаткування, субсидій та ком-
пенсації ряду витрат і ін., в сукупності складових 
інструментів протекціонізму.

Аналіз останніх досліджень. Історія протек-
ціонізму в своєму розвитку сходить в глибину 
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століть, а в числі економістів, розвиваючих дане 
вчення, було багато відомих особистостей тих ча-
сів. З плином часу актуальність проблеми тільки 
підвищується.

Сучасні вчені:
— розглядають передумови і доцільність за-

стосування, наслідки, інструменти і методи полі-
тики протекціонізму [1,2];

— проводять порівняльний аналіз протек-
ціонізму і неопротекціонізму, досліджують осо-
бливості еволюції основ протекціонізму і катего-
ріального змісту цієї дефініції та методологічного 
інструментарію [3];

— розглядають і систематизують інструмен-
ти прихованого протекціонізму, пропонують їх 
ієрархію. У роботах цих авторів проаналізова-
ні інструменти торгових воєн, виявлені основні 
торговельні бар’єри для української продукції на 
міжнародних ринках; узагальнені адаптаційні за-
ходи по найбільш поширеним інструментам про-
текціонізму. Проаналізовано деякі інституційні 
бар’єри в міжнародній торгівлі [4,5];

— наводять механізми державної протидії 
ринковим регуляторам, інструменти захисту на-
ціональної економіки в умовах тиску зовнішніх 
чинників [6,7];

— аналізують в ретроспективі теоретичні осно-
ви протекціоністської політики, розглядають під-
ходи до моніторингу протекціонізму і відзначають 
множинність рівнів його реалізації. У цих роботах 
обґрунтовано потребу введення в термінологічний 
обіг дефініції «неопротекціонізму», пропонується 
його авторське трактування, досліджується серед-
овище трансформації протекціонізму в неопро-
текціонізм. Виявлено, що протекціонізм в процесі 
глобалізації трансформувався в складний комплекс 
державних методів посилення конкурентоспромож-
ності. Зроблено висновок про те, що неопротекціо-
нізм з його більш гнучким інструментарієм більш 
ефективно нівелює глобальні дисбаланси [8–14];

— аналізують умови використання політики 
протекціонізму і фритредерства, історичний ас-
пект їх актуальності, в тому числі як для високо-
розвинених, так і пострадянських країн [15];

— розглядається зміна курсу США в питаннях 
торговельної політики на користь протекціонізму, 
запропоновані заходи для адекватного реагування 
України на все частіші тенденції протекціонізму в 
світовій торгівлі [16];

— аналізуються торговельні дисбаланси між 
провідними економіками світу, наслідки пере-
ходу США від фритредерства до протекціоніз-
му. ефективність протекціоністських методів 
завжди визнавалася в прогресивних країнах, 
вдаються до неї і зараз. Методи ці не є універ-
сальними. Вважається, що оптимальна ця полі-
тика як короткочасні заходи на період стійкого 
становлення індустріального статусу держави, 

наголошується, що кожна країна в історичному 
аспекті вдавалася до різних інструментів про-
текціонізму [17];

Віддаючи належне науковим дослідженням 
вчених-економістів в питаннях протекціонізму, 
хочемо зазначити, що непрості соціально-еконо-
мічні умови, які утворилися в Україні, вимагають 
сучасного порядку денного, тому метою цієї статті 
є визначення стратегії щодо використання про-
текціоністського інструментарію для захисту на-
ціональної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Не можна не погодитися з тим, що «в результаті 
кримінальної приватизації утвердився компра-
дорсько-олігархічний режим, сталася деіндустрі-
алізація основних галузей економіки, знизився 
матеріальний добробут більшої частини населен-
ня, знизився науковий, освітній та культурний 
рівень в країні» [15]. Але не можна й ігнорувати 
ці небезпечні тенденції, покладаючись на laissez-
faire (невтручання). Тим часом, політика про-
текціонізму піддається критиці з боку провідних 
країн світу. Так, голова германського уряду ви-
словилася про те, що протекціонізм перешко-
джає росту, а вільна торгівля часто існує лише на 
словах. «Близько 4 відсотків загального обсягу 
торгівлі між країнами G20 в даний час обмежені 
різними зборами» [18]. Однак при цьому свого 
часу політика протекціонізму активно викорис-
товувалася в період їх становлення і закріплення 
за ними статусу провідних економік світу, а також 
використовується і зараз.

За даними «Global Trade Alert, в період з лис-
топада 2008 року до квітня 2019 року країни сві-
ту впровадили 12,7 тис. заходів протекціонізму». 
За цей же період Україна — усього «94 заходи 
протекціонізму по відношенню до торгівлі з 101 
країною. Серед них РФ, КНР, ФРН, Польща, 
Франція, Австрія, Італія, Білорусь, Угорщина, Ту-
реччина». Основними захисними інструментами 
українського виробника стали: «антидемпінго-
ві заходи (15 актів); імпортне мито (8); імпортне 
ліцензування (6); експортне ліцензування (4); за-
гальні захисні гарантії (4)». їх розповсюджено на 
наступні товарні групи: вироби з металу; добрива 
та пестициди, автомобілі, машини та їх частини; 
фарби, лаки та супутні товари. Порівняємо ці 94 
заходи з цифрою 1176, які запровадили держави 
світу до українських виробників. В їх числі: «мета-
лургія (продукція з чорних металів та сталі — 244, 
чорні метали та сталь — 110), автомобілебудуван-
ня — 122), (сільськогосподарська техніка — 96), 
сільського господарства (зернові — 93)». У 2018 
році уряди країн світу втручалися у глобальну тор-
гівлю 1870 разів, у т. ч. використано 1470 захисних 
заходів та 400 — норм, направлених на лібераліза-
цію [19]. Більш 50 % протекціоністських заходів 
ввели 10 країн: Канада, США, Німеччина, Індія, 
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Аргентина, Бразилія, Італія, Велика Британія, 
Китай, Австралія. Країни G20 у 2018 році запро-
вадили 1271 нових протекціоністських актів [19].

Світовий досвід переконливо доводить, що 
саме завдяки протекціонізму «багаті країни ста-
ли багатими». «Термін «вільна торгівля» в ті часи 
означав відсутність монополій, а не тарифів»; 
«.. саме так досягався економічний успіх — по-
чинаючи від Англії часів правління Генріха VII, 
продовжуючи індустріалізацією континентальної 
Європи і США і закінчуючи недавнім злетом Ко-
реї і Тайваню» [20]. цікавий в цьому плані, напри-
клад, досвід Флоренції, де «великі землевласники 
століттями не допускалися до політичної влади…, 
життя міста визначали інтереси ремісників, про-
мисловців і торговців. Флоренція дуже рано зро-
зуміла основні механізми походження багатства і 
бідності… Не даючи землевласникам влади, горо-
дяни Флоренції… забезпечували місту одночасно 
економічну владу і багатство за допомогою про-
мислового виробництва і політичної влади» [20].

Також одним з переконливих прикладів, на 
який спирається Райнер є так званий «План Тю-
дорів»: Генріх VII шляхом податкових регуляторів 
перетворив Англію з експортера необробленої 
вовни в провідну країну-виробника вовни, всіля-
ко стимулюючи і своїх ремісників і підприємців 
з інших країн. Як контрпродуктивні заходи, які 
обрушували економіку процвітаючих країн, по-
трапляючи в «ресурсні пастки», автор наводить 
Іспанію, яка після відкриття Америки отримала 
доступ до її ринків, відправляючи туди продукцію 
сільського господарства в обмін на потоки золота 
і срібла, виробництво якої різко зросло, але зго-
дом стало супроводжуватися «спадною віддачею» 
і стрибком цін на сільськогосподарські товари. 
Знатних землевласників звільнили від більшості 
податків, податковий тягар ліг на плечі ремісни-
ків і промисловців, «похитнулася» їх конкуренто-
спроможність, сталася деіндустріалізація, вийти з 
якої Іспанії вдалося тільки в XIX столітті. «Успіш-
ні країни захищали свою обробну промисловість, 
а неуспішна Іспанія захищала своє сільське гос-

подарство, поки воно не знищило її обробну про-
мисловість» [20].

Закон спадної віддачі як наслідок «ресурс-
ної пастки» [21] ми спостерігаємо і в Україні: 
«якщо один виробничий фактор має природне 
походження, як наприклад в сільському госпо-
дарстві,… то рано чи пізно збільшення вкладень 
капіталу і/або праці призведе до виробництва все 
меншої кількості продукції на одиницю праці або 
капіталу)» [21]. Підтвердженням цьому можна 
вважати динаміку врожайності і рентабельності 
виробництва зернових культур в сільськогоспо-
дарських підприємствах (табл. 1).

В Україні ж, як бачимо з таблиці, протягом 
20 років (1990–2010 рр.) врожайність неухиль-
но знижувалася і перевершила рівень 1990 року 
тільки в останні роки. Рентабельність же по від-
ношенню до 1990 року знизилася більш, ніж в 
20 разів.

Дані табл. 2 демонструють очевидність еко-
номічного статусу України як «сировинного при-
датку». Товари, представлені нами на світових 
ринках, лише на 28 % є продукцією обробної про-
мисловості, а на 72 % — це сировина.

На нашу думку, якщо і в подальшому Україна 
залишиться експортером переважно сільськогос-
подарської сировини без жодних протекціоніст-
ських заходів, спрямованих на розвиток обробної 
промисловості, то про Україну можна буде сказа-
ти так само, як в 16 столітті міністр фінансів Іспа-
нії охарактеризував статус своєї країни: «З сиро-
винних матеріалів Іспанії, зокрема, шовку, заліза 
і кочінілли (червоної фарби), які вони купують 
всього за один флорин, іноземці виробляють го-
тові товари, які потім продають назад, в Іспанію, 
за ціною від десяти до ста флоринів. Таким чи-
ном… викуповуючи свої власні сировинні товари 
в іноземців за захмарною ціною, іспанці стають 
посміховиськом всієї Європи» [19].

Приклад Адама Сміта про жадібність булоч-
ника, завдяки прагненню до вигоди якого ми 
отримуємо хліб, ставить питання про те «до якої 
міри можна довірити приватним порокам ство-

Таблиця 1
Динаміка врожайності і рентабельності виробництва зернових культур  

в сільськогосподарських підприємствах [22]

Роки Врожайність, ц з 1га
Базисні індекси змін 

врожайності
Рівень

рентабельності, %
Базисні індекси змін 
рівня рентабельності

1990 35,1  1,0 275,1  1,00

1995 24,3 0,7 85,6 0,31

2000 19,4 0,6 64,8 0,24

2005 26,0 0,7 3,1 0,01

2010 26,9 0,8 13,9 0,05

2015 41,1 1,2 43,1 0,16

2018 47,4 1,3 24,7 0,09

2019 49,1 1,4 11,8
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рення громадської вигоди, активно обговорюва-
лося економістами XVIII століття». До цієї тези 
також хочеться додати цитату про те, що «еконо-
місти плутають носій прогресу (торгівлю) з при-
чиною прогресу (технологією)», «…а вільна тор-
гівля між плем’ям кам’яного віку і Силіконовою 
долиною зробить обох торгових партнерів одна-
ково багатими» [19].

На завершення слід сказати, що на наш по-
гляд протекціоністську політику України, зокре-
ма в аграрному секторі, слід формувати з ураху-
ванням наступних чинників.

— орієнтир на більш складні моделі участі 
країни в світових торгово-виробничих відноси-
нах; відхід від штампа «сировинного придатка». 
Зміни в структурі експорту балансу: сировина — 
готова продукція, на користь готової продукції, 
інноваційної діяльності, послуг.

— враховуючи високу ймовірність того, що в 
перспективі Україна буде розглядатися міжнарод-
ними партнерами як «Велика аграрна країна». У 
зв’язку з цим необхідний загальнонаціональний 

інноваційно-технологічний прорив, який дійсно 
здатен забезпечити нам цей статус.

Висновки. Протекціоністська політика ак-
тивно використовувалася провідними економіка-
ми світу в період їх становлення і закріплення за 
ними статусу лідерів, а також використовується і 
зараз. Саме завдяки протекціонізму «багаті краї-
ни стали багатими». Термін «вільна торгівля» в ті 
часи означав відсутність монополій, а не тарифів. 
В Україні спостерігається «закон спадної віддачі» 
як наслідок «ресурсної пастки», а також статус си-
ровинного придатку.

Тому:
— з одного боку протекціоністську політику 

України, зокрема в аграрному секторі, слід фор-
мувати з урахуванням потреби відходу від штампа 
«сировинного придатка»;

— натомість, з другого боку, якщо буде до-
ведено висока ймовірність стати «великою аграр-
ною країною», то це потребує загальнонаціональ-
ного інноваційно-технологічного прориву, який 
дійсно здатен забезпечити Україні цей статус.

Таблиця 2.
Співвідношення сировини і продукції обробної промисловості в обсязі експорту України в 2019 році [23]

Сировина в структурі 
експорту

тисяч 
доларів 
США

Доля у 
загальній 

сумі 
експорту,%

Продукція обробної 
промисловості в структурі 

експорту

тисяч 
доларів 
США

Доля у 
загальній 

сумі 
експорту,%

 Живі тварини; продукти 
тваринного походження

1277015,8 2,6  Готові харчові продукти 3220383,8 6,4

Продукти рослинного 
походження 

12914543,1 25,8
 Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості

1930809,8 3,9

 Жири та олії тваринного 
або рослинного 
походження 

4732237,5 9,5
 Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 

721536,9 1,4

 Мінеральні продукти 4866480,3 9,7
Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 
матеріалів

437712,5 0,9

 Шкури необроблені, 
шкіра вичинена

149080,2 0,3
Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

847198,6 1,7

Деревина і вироби з 
деревини 

1400370,4 2,8
 Взуття, головні убори, 
парасольки 

188378,5 0,4

Перли природні 
або культивовані, 
дорогоцінне або 
напівдорогоцінне 
каміння

89859,8 0,2
 Вироби з каменю, гіпсу, 
цементу 

414717,3 0,8

Недорогоцінні метали та 
вироби з них

10255685,9 20,5

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання

4464445,8 8,9

 Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі 
засоби 

882344,7 1,8

Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні

181320,3 0,4

 Іншi товари 872967,8 1,8

Загальна доля експорту 
сировини

71,7
Загальна доля експорту 
виробничих товарів

28,3
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Саме ретельний аналіз всієї сукупності со-
ціально-економічних даних, визначальних для 
вибору того чи іншого підходу розвитку еко-
номіки спочатку у короткостроковому періо-
ді з одночасною розробкою дорожньої карти в 
аграрному протекціонізмі з метою планомірно-
го, динамічного переходу зі стану сировинного 
придатка до рівноправного партнера міжнарод-
них відносин буде предметом подальших дослі-
джень автора.
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ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В НОВІТНІЙ СИСТЕМІ ПОТОКІВ  
МАРКЕТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА З КЛІЄНТОМ

Анотація: розглянуто новітні інтернет-технології в сучасній системі потоків маркетингової взаємодії 
підприємства з клієнтом.

Ключові слова: маркетингова взаємодія, інструменти Інтернет-маркетингу, інтернет-технології, 
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Summary. The newest Internet technologies in the modern system of streams of marketing interaction of the en-
terprise with the client are considered
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Н. С. Кузнецової [12], О. І. Карого [10], Є. В. Кри-
кавсього [11], М. А. Окландера [16], Т. О. Примак 
[18], В. Л. Сілаєвої [19], Н. І. Чухрай [20], та ба-
гатьох інших. Основними науковими доробками 
авторів у цій сфері є аналізування розвитку тра-
диційних інструментів маркетингової взаємодії 
підприємства з клієнтами, визначення ролі мере-
жі Інтернет та її впливу на конкурентоспромож-
ність підприємства, впровадження інноваційних 
процесів управління маркетинговим персоналом 
підприємства та функціональної ролі відділу мар-
кетингу на підприємстві.

Метою статті є дослідження теоретико-мето-
дологічних засад маркетингової взаємодії з клієн-
том підприємства з використанням інтернет-тех-
нологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток сучасних інформаційних систем актив-
но змінює взаємодію між їх учасниками, створює 
нові інструменти комунікацій, передання інфор-
мації та навіть продажу. Такі зміни в першу чергу 
торкнулися маркетингової взаємодії підприєм-
ства з клієнтом. Під маркетинговою взаємодією 
розуміються усі контакти з клієнтом прямо чи 
опосередковано, які здійснює компанія з метою 
впливу на прийняття ним позитивного рішення 
про купівлю. В сучасних умовах за допомогою 
новітніх засобів маркетологи можуть відслідко-
вувати взаємодії потенційних клієнтів з торго-
вою маркою для кращого розуміння впливу кож-

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 та публікацій. 
Вагомий внесок у розроблення теоретико-при-
кладних положень у сфері побудови маркетин-
гової взаємодії з клієнтом підприємства зробило 
чимало вітчизняних науковців, серед яких варто 
виокремити праці е. П. Голубкова [2], О. В. Зозу-
льова [4], С. М. Ілляшенка [7], О. Є. Кузьміна [13], 
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ної взаємодії на рішення про купівлю кінцевим 
споживачем.

Сучасний науково-технологічний прогрес 
надає широкий спектр інструментів, які можуть 
бути використані для взаємодії з клієнтом та га-
рантуватимуть підприємству конкурентні перева-
ги на ринку. Підприємства все більше переходять 
до цифрової взаємодії з клієнтом. Зараз одним із 
найефективніших засобів взаємодії з клієнтом є 
мережа Інтернет [4].

Розвиток та питання вибору потоків вза-
ємодії з клієнтом було спричинене інтенсивним 
збільшенням кількості таких каналів. Швидкі 
темпи зростання популярності мережі Інтернет 
зумовили появу декількох нових Інтернет-потоків 
для залучення та взаємодії з клієнтом: Інтернет-
ресурси, соціальні мережі, онлайн чати тощо. Усі 
ці потоки мають спільну мету: збільшити доходи 
власника підприємства від основної діяльності 
через залучення додаткових клієнтів [16].

Науковці підходять до питання актуальнос-
ті Інтернет-потоку для маркетингових комуні-
кацій по різному: в залежності від спрямування 
власної наукової діяльності вони вбачають різ-
ні переваги мережі Інтернет. Наприклад, у своїй 
статті В. Л. Сілаєва [19] вказує, що міжнародна 
комп’ютерна мережа стала новим засобом масової 
інформації, майданчиком для економічних і полі-
тичних операцій. Взаємодія в мережі Інтернет, на 
її думку, призвела до появи багатьох «віртуальних 
світів», суб’єктами яких є реальні і віртуальні осо-
би та групи.

Інтернет-мережа вже давно переросла про-
стий інструмент комунікаційної політики та стала 
ефективним інструментом ведення бізнесу, до-
сліджень, впливу на аудиторію. економічна криза 
2008–2009 років посилила свій вплив на розвиток 
Інтернет-технологій, які дозволяють зекономити 
витрати на комунікації та збут. Інтернет-техноло-
гії частково вирівнюють шанси великих та малих 
підприємств на конкурентному ринку. [8]

Розуміється, переваги Інтернету як потоку 
взаємодії можна аналізувати в різних аспектах ді-
яльності, оскільки він може носити різноманіт-
ний характер.

Зовсім з іншої сторони підходить до сприйнят-
тя Інтернет-потоку Н. Кузнецова [12], яка вважає, 
що в сучасній економіці важливим є полегшення 
взаємодії споживача та виробника і саме мережа 
Інтернет, як глобальна інформаційна система, що 
регулюється природними економічними закона-
ми, потенційно здатна полегшити цю взаємодію. 
Сучасні Інтернет-технології дають змогу змен-
шити час обслуговування клієнтів через надання 
необхідного сервісу та інформації двадцять чотири 
години на добу, сім днів на тиждень. Автор також 
вказує, що мережа Інтернет дозволяє ефективно 
організовувати зворотний зв’язок з клієнтами і 

оперативно вивчати поточний попит, відповідно 
змінюючи власні маркетингові рішення та реклам-
ні проекти. Н. Кузнецова [12] вважає мережу Інтер-
нет незамінним інструментом для пошуку свіжої 
маркетингової інформації, особливо у порівнянні 
з іншими джерелами інформації. Використання 
Інтернету, на думку автора, помітно скорочує на-
кладні витрати з просування товарів та забезпечує 
значне зменшення ризиків капіталовкладень.

В свою чергу е. П. Голубков [2] вказує, що для 
клієнтів в Інтернеті характерні такі переваги:

 — замовлення товарів у будь-який час і з 
будь-якого місця;

 — можливість вивчення та ознайомлення з 
ціною, якістю, терміном, наявністю в продажу;

 — варіативність та об’єктивність вибору;
 — Згідно з думкою автора, існують такі пере-

ваги від переходу в онлайн для служб маркетингу:
 — надання інформації про стан ринкової си-

туації;
 — менша вартість Інтернет-реклами;
 — інтерактивний режим взаємовідносин із 

споживачами;
 — можливість визначення кількості звернень 

до Інтернет-ресурсу фізичних та юридичних осіб.
Не виникає сумнівів, що сьогодні Інтернет-

маркетинг є важливою складовою комплексу про-
сування та збуту товарів більшості підприємств. У 
зв’язку із інтенсивним підвищенням популярнос-
ті цього потоку просування в останні роки, перед 
практиками та вченими постає важливе питання 
підвищення його ефективності [9].

Специфікою Інтернет-маркетингу є те, що 
він дозволяє простіше оцінити витрати на за-
лучення клієнтів, доцільність їх використання, 
динамічно змінювати та перенаправляти їх у по-
рівнянні із традиційним маркетингом. Йому при-
таманні цілком інші інструмент комунікаційної 
та збутової політики [5]. Поняття «Інтернет-мар-
кетинг» як новий вид маркетингу, дозволяє краще 
аналізувати потреби споживачів та швидше за-
довольняти їх за рахунок швидкої двосторонньої 
взаємодії та з метою отримання прибутку [8].

Говорячи про відмінності традиційного та Ін-
тернет-маркетингу у процесі взаємодії з клієнтом, 
варто поглянути насамперед на комплекс марке-
тингових комунікацій. Комплекс Інтернет-ко-
мунікацій має суттєві відмінності від класичного 
комплексу маркетингових комунікацій.

До комплексу класичних маркетингових ко-
мунікацій відносять чотири складові: реклама, 
PR, стимулювання збуту і прямі продажі. Комп-
лекс Інтернет-комунікацій складається з п’яти 
елементів: реклама, PR, стимулювання збуту, по-
шукова оптимізація та віртуальні спільноти [17]. 
У табл. 1. наведено порівняльну характеристику 
структур традиційного комплексу комунікацій та 
комплексу комунікацій Інтернет-маркетингу.
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Однак, варто не погодитися такою структу-
рою стосовно прямих продажів в мережі Інтер-
нет. Сучасні засоби дозволяють налаштувати ці 
інструменти через мережу Інтернет за допомогою 
інтерактивних чатів, Facebook, Instagram, TikTok, 
Viber дзвінків тощо. Розглядаючи заходи марке-
тингових комунікацій з клієнтом підприємства 
потрібно розглянути питання оцінки їх ефек-
тивності. Проблема дослідження ефективності 
маркетингових комунікацій давно постала перед 
маркетологами. На рівні з глобалізацією ринків та 
інтенсифікацією міжнародної конкуренції перед 
підприємствами гостро постає питання оптимі-
зації витрат з метою охоплення все більшого кола 
споживачів. Суттєву частку витрат підприємств, 
особливо підприємств споживчого сектору та ма-
сового виробництва, складають витрати на марке-
тингові комунікації, які досить складно оцінити і 
відповідно оптимізувати [15]. Складність оцінки 
ефективності маркетингових комунікацій поля-
гає у неможливості чітко визначити їх вплив на рі-
шення про купівлю кінцевими споживачами [7]. 
Вплив маркетингових комунікацій на рішення 
клієнта про купівлю значною мірою залежить від 
обраних заходів та умов їх реалізації і в більшості 
випадків дає досить різний ефект. Перед безпосе-
реднім розрахунком ефективності маркетингових 
комунікацій необхідно спочатку дати визначення 
цього поняття. У сфері маркетингових комуніка-
цій ефективність — це співвідношення між ре-
зультатами отриманими від реалізації заходів мар-
кетингових комунікацій та витратами на них [1].

Існує значна кількість показників, які за-
стосовуються для оцінки ефективності заходів 
маркетингових комунікацій. Можуть використо-
вуватися такі показники як частка ринку, рівень 
обізнаності цільової аудиторії, обсяг продажу, 
прибуток тощо [13]. Однак оцінити чіткий вплив 
заходів маркетингових комунікацій на ці резуль-
татні показники досить складно через те, що на 
них впливає низка інших факторів та дій. Також 
більшість з цих показників демонструє лише 
частину загальної ефективності заходів марке-
тингових комунікацій підприємства. Зазвичай, 
ці показники не дають можливості здійснити де-
тальний аналіз, який зміг би надати інформацію 
для розробки та прийняття на його підставі об-

ґрунтованих рішень щодо витрат на маркетинг 
для потенційного збільшення прибутків [5].

Оцінювання ефективності маркетингових 
комунікацій через ці показники часто є не до кін-
ця ефективним в зв’язку з відсутністю врахуван-
ня усіх факторів впливу на рішення про купівлю 
кінцевими споживачами (ціни, якості, емоційних 
аспектів, особистих уподобань тощо) [14]. Пере-
лік цих факторів є значним за обсягом і в дійснос-
ті, правильно їх оцінити (враховуючи різну силу їх 
сприйняття споживачами) та врахувати для мак-
симального задоволення потреб неможливо та й 
недоцільно у практичній діяльності підприємства.

Однак, потенційно можливо оцінити ефек-
тивність різних етапів реалізації заходів марке-
тингових комунікацій. Основним вартісним по-
казником, який впливає на ефективність заходів 
маркетингових комунікацій, є витрати на них, 
тобто бюджет. Кожне підприємство, реалізуючи 
заходи маркетингових комунікацій, бажає най-
ефективніше використати виділений бюджет, 
тобто оптимізувати витрати. Саме аналіз вико-
ристання бюджету маркетингових комунікацій та 
його коригування дозволяє не лише оптимізувати 
витрати, але й реально оцінити вплив маркетин-
гових комунікацій на споживачів [11]. Через не-
можливість оцінювання впливу заходів маркетин-
гових комунікацій на рішення про купівлю нами 
пропонується використання методу оцінювання 
складових бюджету на заходи маркетингових ко-
мунікацій за окремими етапами. цей метод до-
зволить виявити слабкі ланки у процесі реалізації 
ЗМК та своєчасно вживати заходи до їх переорі-
єнтації або відмови від використання.

Вітчизняні та закордонні науковці [20] виді-
ляють ряд аналітичних і неаналітичних методів 
формування бюджету заходів маркетингових ко-
мунікацій. В умовах зростання конкуренції ви-
користання неаналітичних методів формування 
бюджету маркетингових комунікацій (залишко-
вий метод, метод приросту, метод паритету з кон-
курентами, метод відсотку від обсягу продажу) 
може призвести до додаткових витрат і не дасть 
бажаного результату. На основі цих методів бю-
джет визначається без врахування цілей та потреб 
підприємства, тому дані методи можуть бути ви-
користанні лише підприємствами-монополіста-

Таблиця 1
Порівняння структури комплексу комунікацій традиційного та Інтернет-маркетингу  

(складено авторами на підставі [17])

№ Комплекс комунікацій Комплекс Інтернет-комунікацій

1 реклама Інтернет-реклама

2 PR Інтернет-PR

3 стимулювання збуту Інтернет-стимулювання збуту

4 прямі продажі —

5 — пошукова оптимізація

6 — віртуальні спільноти
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ми та підприємствами, споживачі яких взагалі не 
потребують заходів маркетингових комунікацій 
або слабо реагують на них.

Аналітичні методи формування бюджету мар-
кетингових комунікацій потребують більшої уваги, 
однак ми розглянемо лише ті, які є найбільш ефек-

тивними. Поруч з методами формування бюджету 
ми розглянемо також відомі моделі оцінювання 
заходів маркетингових комунікацій та показники, 
розрахунок яких вони в себе включають. Методи та 
моделі оцінки ефективності маркетингових заходів 
(формування бюджету) представлені в табл. 2.

Таблиця 2
Методи та моделі для формування бюджету заходів маркетингових комунікацій 

(узагальнено авторами на основі джерел [3; 18])

Назва Суть моделі/методу Коментар

Метод плану-
вання витрат

Складається розгорнутий річний план ді-
яльності підприємства у сфері комунікацій 
з кожної складової. Визначаються витрати 
на закупівлю рекламного простору в засобах 
масової інформації, матеріальні витрати на 
виробництво рекламоносіїв, адміністративні 
витрати, гонорари рекламним агентствам.
План диференціюється за окремими то-
варами і збутовими територіями. Зведені 
показники зумовлюють розмір рекламно-
го бюджету, що коригується з урахуванням 
фінансових можливостей підприємства.

Даний метод може використовуватися при форму-
ванні бюджету, оскільки він передбачає врахування 
потреб підприємства та окремого товару у застосу-
ванні заходів маркетингових комунікацій. Однак, 
в той самий час він не враховує реакцію клієнтів на 
ці заходи, не надає ніякої інформації про їх реальну і 
потенційну ефективність.

Метод визна-
чення цілей і 
завдань

Підприємство чітко визначає комуніка-
ційні цілі та завдання, а потім формує від-
повідний бюджет; здійснює відповідні до-
слідження, за допомогою яких оцінюють 
залежність між витратами на просування, 
ступенем охоплення аудиторії рекламою і 
спонуканням до купівлі товару. цей метод 
ефективніший порівняно з неаналітични-
ми, але складніший у використанні.

В даному випадку проводиться кореляційний аналіз 
витрат та показників реалізації цілей. Даний метод 
дозволяє виявити потребу у зниженні або збільшен-
ні витрат на рекламу. Однак, він не дозволяє про-
аналізувати, який саме з елементів маркетингових 
заходів комунікацій був використаний неефективно 
та спричинив втрати, оскільки не враховується окре-
мий ефект кожного заходу при оцінці ефективності 
витрат.

Модель Юла
G. Yul Model

Для розрахунку використовуються такі по-
казники, як планова частка ринку; чисель-
ність усіх потенційних покупців продукції 
підприємства; відсоток усіх потенційних 
покупців, які повинні піддатися впливу 
реклами; відсоток усіх потенційних покуп-
ців, які зазнали впливу реклами, ті, хто ку-
пить продукцію підприємства; необхідну 
кількість поодиноких взаємодій; необхід-
ний обсяг реклами; вартість поодиноких 
взаємодій

Переваги: перед керівниками постає можли-
вість формулювати свої вимоги і побажання щодо 
взаємозв’язку грошових витрат, відсотка чисельності 
потенційних покупців, які піддадуться впливу рекла-
ми, а також відсотка споживачів, які стануть постій-
ними покупцями цього товару.
Недоліки: частка ринку, яку прагне контролювати 
підприємство задається керівництвом інтуїтивно на 
початку розрахунку.

Модель Ви-
дейля-Вольфа 
(Vidale-Wolfe 
Model) 

В основі моделі є зміна обсягу продажу то-
вару в період часу t як з врахуванням трьох 
факторів: витрат на рекламу; показника 
реакцію збуту на рекламу; рівня насичення 
ринку товарами і показника, який показує 
зменшення обсягу продажів.

Переваги: полягають у можливості опису 
взаємозв’язку трьох факторів: величини асигнувань 
на рекламу, обсягу продажів і зміни його під впливом 
реклами; враховуються дії конкурентів.
Недоліки: модель не дозволяє в явній формі врахувати 
інші маркетингові змінні типу ціни і системи збуту.

Модель 
ADbUDG

Орієнтована на стабільний ринок з ста-
більним глобальним попитом, для якого 
реклама є детермінантою зростання про-
дажів або частки ринку.

Переваги: параметри моделі можуть бути визначені на 
базі експертних оцінок або об’єктивних даних; модель 
виходить із частки ринку і тим самим враховує від-
носини взаємозалежності з конкурентами. Недоліки: 
не може використовуватися для динамічних ринків та 
при різкій зміні ситуації на стабільних ринках.

Модель Дана-
хера-Руста
(Danaher and 
Rust Model) 

ефективність реклами виражається у від-
носній величині охоплення цільової ау-
диторії і залежить від витрат на рекламу. 
ефективність виражається рівнем рента-
бельності інвестицій.

Переваги: даний метод розглядає основним показ-
ником витрати на заходи маркетингових комуніка-
цій як форму інвестицій, які повинні привнести свій 
результат.
Недоліки: при визначенні мінімального рівня кон-
тактів з цільовою аудиторією можуть допускатися до-
сить великі похибки, що в кінцевому рахунку впли-
ває на точність розрахунку ефективності.
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взаємодіють та зацікавилися ними (А
5
) (хоч ви-

трати на них не передбачалися, але вони також є 
певним виявом ефективності зацікавлення).

В основну групу об’єктів впливу заходів мар-
кетингових комунікацій не включаються:

 — ті, хто не є цільовими клієнтами, можуть 
взаємодіяти з маркетинговими заходами взаємо-
діють, але не зацікавилися ними (А

6
) (оскільки 

частина витрат була використана на дану групу, 
але вони не дали ніякого результату);

 — ті, хто не є цільовими клієнтами, можуть 
взаємодіяти з маркетинговими заходами і не вза-
ємодіють з ними (А

7
);

 — ті, хто не є цільовими клієнтами і не можуть 
взаємодіяти з маркетинговими заходами (А

8
).

Доцільно буде припустити, що витрати на 
клієнтів груп А

2
, А

3
, А

4
, А

6
 та А

7
 є неефективни-

ми, оскільки вони не досягли результуючої цілі, 
тобто не зацікавили їх. Оскільки загальні витрати 
виділяються на зазначені групи А

1
-А

5
, частка клі-

єнтів А
2
 в загальній аудиторії А=А

1
+А

2
+А

3
+А

4
+А

5
 

відображатиме частку неефективних витрат, 
пов’язаних з неякісною розробкою та створен-
ням заходів маркетингових комунікацій. Під не-
якісною розробкою та створенням ЗМК розумі-
ється: обрання невірного часу показу (в аспекті 
зацікавлення), неякісна організація, проведення, 
оформлення, креативні рішення, використані у 
маркетингових комунікаціях (наприклад, реклам-
ний ролик, який не зацікавлює цільових клієнтів, 
бо невірно зрозумілі його мотиви).

Комплекс заходів маркетингових комуніка-
цій традиційного та Інтернет-маркетингу націле-
ний перш за все на ефективне залучення клієнта 
до взаємодії з підприємством. Однак ні одну з 
вищевказаних моделей оцінки заходів маркетин-
гових комунікацій неможливо повноцінно адап-
тувати до використання в Інтернет-маркетингу в 
зв’язку з відмінностями між взаємодією з клієн-
том у реальному світі та через мережу Інтернет. ці 

Науковці виділяють такі стадії побудови ко-
мунікаційного процесу: обізнаність, знання, 
схильність, перевага, переконаність, здійснен-
ня покупки, схвалення покупки [10]. Однак, для 
оцінки заходів маркетингових комунікацій важ-
ливі лише стадія обізнаності, переконаності та 
здійснення покупки. Виділені стадії є основними 
стадіями безпосереднього впливу заходу марке-
тингових комунікацій на цільову аудиторію. Так, 
наприклад, на стадії обізнаності основною ціллю 
заходу маркетингових комунікацій буде охоплен-
ня цільової аудиторії, тобто передання змісту по-
відомлення, закладеного в захід комунікацій. На 
стадії переконаності підприємство намагатиметь-
ся переконати споживача у необхідності купівлі 
продукції. Стадія покупки передбачатиме вплив 
підприємства на споживача через такі фактори 
як ціна, якість продукції, пакування, додаткові 
послуги тощо. Основним показником, який ви-
ражатиме ефективність заходів маркетингових 
комунікацій, буде купівля товару, яка була спри-

чинена їх впливом на споживача. Однак, оскільки 
вплив на рішення про купівлю товарів чинять не 
лише заходи маркетингових комунікацій, ми роз-
глянемо лише стадії зацікавлення та переконан-
ня. У табл. 3 подано схему впливу заходів марке-
тингових комунікацій на клієнтів.

Табл. 3 дозволяє виділити усі групи об’єктів 
впливу заходів маркетингових комунікацій:

 — ті, хто є цільовими клієнтами, можуть взає-
модіяти з маркетинговими заходами, взаємодіють 
і зацікавилися ними (А

1
);

 — ті, хто є цільовими клієнтами, можуть вза-
ємодіяти з маркетинговими заходами, взаємоді-
ють, але не зацікавилися ними (А

2
);

 — ті, хто є цільовими клієнтами, можуть вза-
ємодіяти з маркетинговими заходами, але не вза-
ємодіють (А

3
);

 — ті, хто є цільовими клієнтами, але не можуть 
взаємодіяти з маркетинговими заходами (А

4
);

 — ті, хто не є цільовими клієнтами, але мо-
жуть взаємодіяти з маркетинговими заходами, 

Таблиця 3
Схема впливу заходів маркетингових комунікацій на клієнтів (складено авторами на основі джерела [11])

Визначення 
цільових клієнтів 

підприємства

Можливість маркетингового за-
ходу охопити цільових клієнтів*

Взаємодія клієнтів з 
маркетинговим

заходом*

Вплив маркетинго-
вого заходу на заці-
кавлення клієнтів*

цільові клієнти 
підприємства

Є можливість
Взаємодіяли

Зацікавив (А
1
)

Не зацікавив (А
2
)

Не взаємодіяли (А
3
) —

Можливість відсутня (А
4
) — —

Нецільові клієнти 
підприємства

Є можливість
Взаємодіяли

Зацікавив (А
5
)

Не зацікавив (А
6
)

Не взаємодіяли (А
7
) —

Можливість відсутня (А
8
) — —
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відмінності спостерігаються у термінології Інтер-
нет-маркетингу щодо стадій взаємодії з клієнтом, 
факторів впливу на взаємодію з клієнтом, а також 
відмінностями самого процесу комунікацій.

Інструменти Інтернет-маркетингу відіграють 
значну роль у задоволенні клієнта від співпраці, 
однак мають наслідковий характер, а в аспекті 
стимулювання вони можуть мати дієвий характер. 
Через правильні посилання у соціальних мере-
жах, e-mail розсилках тощо можна стимулювати 
реальних клієнтів до поширення інформації про 
підприємство, повторних звернень до купівлі або 
формування регулярного сервісного обслугову-
вання.

Висновки. Підсумовуючи проведений аналіз 
варто відмітити значні відмінності у традиційно-
му та Інтернет-маркетингу, які спричиняють по-
требу чіткого розмежування теоретичних понять 
та практичних засад їх використання. Відміннос-
ті спостерігаються як на базовому рівні, так і на 
вищих рівнях, а саме процесах взаємодії з клієн-
тами, рівні і типу впливу заходів маркетингових 
комунікацій, оцінці їх ефективності. При цьому 
варто зазначити, що саме Інтернет-маркетинг за 
вищевказаних переваг набуває все більшої ак-
туальності, в той час як традиційний маркетинг 
частково втрачає свої позиції.
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Постановка проблеми. Розвиток суспільства 
знань та активне впровадження інформаційних 
технологій формують нові виклики в сфері ви-
користання інтелектуально-трудового потенці-
алу населення. У той час, коли провідні держави 
світу поширюють новітні практики мотивації 
інноваційної діяльності у високотехнологічних 
секторах економіки, в Україні залишаються неви-
рішеними численні проблеми ефективної праці, 
породжені нестабільним внутрішнім середови-
щем. Ринок праці України програє в конкурен-
ції з європейськими державами, що спричиняє 
значні міграційні втрати. Одним з пріоритетів 
покращення існуючої ситуації є впровадження у 
систему менеджменту вітчизняних підприємств 
дієвої мотивації персоналу, яка б забезпечувала 
результати праці з ознаками інноваційності. Про-
те більшість суб’єктів господарювання поки орі-
єнтовані на «екстенсивний» тип використання 
потенціалу працівників, тим самим провокуючи 
втрату конкурентних позицій за умов зростання 
глобальної мобільності. Надалі така ситуація буде 
лише витісняти Україну та її ринок праці з числа 
конкурентоспроможних держав. У зв’язку з цим 
стає нагальною потреба перегляду мотиваційних 
стратегій на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика мотивації персоналу у сфері праці є 
предметом вивчення багатьох вітчизняних і зару-
біжних учених. Основою дослідження слугували 
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праці зарубіжних науковців-основоположників 
теорії мотивації, серед яких Дж. Адамс, В. Герчи-
ков, е. Мейо, В. Врум, І. Ільїн, Ф. Герцберг, е. Ло-
улер, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, е. Локк, 
А. Маслоу, М. Мескон, Г. Муррей, Д. Надлер, 
В. Оучі, Л. Портер, Ф. Тейлор та ін. Науковим під-
ґрунтям дослідження стали також ідеї фундаторів 
української економічної думки — В. Вернадсько-
го і М. Туган-Барановського. Серед сучасних ав-
торів, які присвятили свої публікації проблемам 
мотивації персоналу, слід назвати А. Колота, 
В. Бондар, Т. Костишину, О. Магопець, В. Ниж-
ника, А. Орлову, М. Семикіну, С. цимбалюк, 
Н. Борецьку, Л. Червінську, Н. Шалімову, О. Чер-
нушкіну та ін.

Метою статті є розгляд питань удоскона-
лення механізму мотивації персоналу підпри-
ємств на засадах інноваційних перетворювань в 
економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Мотивація персоналу є основою і кінцевою мі-
рою успіху як організації в цілому, так і системи 
якості. Щоб досягти успіху, мотивація персоналу 
повинна застосовуватися на всіх рівнях управлін-
ня організацією і впливати на всі види організа-
ційних одиниць: кожного співробітника, локаль-
ні колективи окремих підрозділів і колектив всієї 
організації. Мотивація персоналу — це складний 
процес, який вимагає сприятливого середовища, 
достатнього професіоналізму управлінських ка-
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За таких умов суб’єкти бізнесу, які орієнтова-
ні на довгострокову стратегію розвитку, змушені 
орієнтуватись на інноваційну складову діяльнос-
ті. Відповідність мотиваційної політики підпри-
ємства стратегічним концепціям розвитку є осно-
вою для формування ефективних і раціональних 
заходів стимулювання працівників до продук-
тивної діяльності з орієнтацією на досягнення 

корпоративних цілей [4, с. 54]. В іншому випад-
ку вони ризикують втратити позиції в жорстких 
умовах конкурентної боротьби за ресурси, ринки 
збуту, кваліфіковані кадри. Тому дієва (ефективна 
і результативна) соціально-економічна мотивації 
персоналу обов’язково має враховувати іннова-
ційні зміни в економіці. Для українських підпри-
ємств їх слід виділяти за двома рівнями:

дрів та готовності самого персоналу ефективно 
використовувати і розвивати свій інтелектуально-
трудовий потенціал.

В умовах ринку визначним фактором конку-
рентоспроможності підприємства стає ефективне 
управління як основний елемент інноваційної 
культури і, відповідно, підготовлений персонал. 
Постановка цілей і задач інноваційного розвит-
ку підприємства, залучення працівників підпри-
ємства до реалізації цих цілей прямо залежить від 
ефективності мотиваційного механізму, створе-
ного на підприємстві, який багато в чому обумов-
лений сформульованою на підприємстві концеп-
цією управління інноваційною діяльністю. Уході 
аналізу сучасних наукових підходів до мотивації 
персоналу визначено, що управління мотиваці-
єю — це цілеспрямований вплив на працівників 
підприємства з метою рішення задач і досягнення 
цілей підприємства. Мотиваційними факторами, 
що впливають на нововведення, є: особисті по-
треби, інтереси і прагнення працівників; характер 
і зміст праці новаторів; творча робота і взаємо-

порозуміння; відносини між ініціаторами, орга-
нізаторами впровадження нововведення, керів-
никами і персоналом. Зміни в економіці України 
вимагають вирішення ряду принципово нових 
завдань, одним з яких є максимально ефективна 
діяльність підприємства яка враховує сучасні сис-
теми мотивування праці. Відсутність, або ж слаб-
ка мотивація персоналу призводять до серйозних 
витрат часу, фінансових проблем, що може стати 
причиною зниження конкурентоспроможності, а 
іноді й банкрутства компанії.

Нинішній етап розвитку людства є дуже ди-
намічним. Великий вплив чинить глобальна кон-
куренція. Практична і теоретична практики за-
рубіжних країн щодо мотивації персоналу є для 
вітчизняних підприємств прикладом і фундамен-
тальною базою для розробки власного механізму 
мотивації робітників. При дослідженні та аналізі 
досвіду зарубіжних країн в даний час можна виді-
лити такі основні моделі управління мотивацією 
працівників: японська, американська, німецька, 
турецька, а також модель Великобританії (рис. 1). 

Рис. 1. Моделі управління мотивацією працівників ([1, с. 78; 2; 3, с. 510])
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Таблиця 1
Основні інноваційні зміни в економіці як детермінанти мотивації персоналу підприємств  

(розроблено авторами на основі [5])

Інноваційні зміни в глобальній економіці Інноваційні зміни в економіці України

Структурні

Домінування 4–6-го та перехід на 7-й технологічний 
уклад; висока частка інноваційних підприємств (від

60 %)

Впровадження 4-го технологічного укладу; зростання 
частки інноваційних підприємств, які

реально продукують інновації

Просторові

Стрімкий розвиток інноваційного підприємництва на 
територіях зі специфічним режимом (типу

силіконових долин, технополісів, технопарків і т. д.)

Стимулювання інноваційного підприємництва шляхом 
розбудови мережі індустріальних парків,

дерегулювання діяльності стартапів

Виробничі

ефективна взаємодія людини, її знань та інтелекту з 
роботизованими механізмами

Взаємодія людини, її знань та інтелекту з
автоматизованими механізмами, можливість 

продукувати роботизовані технології

Послугові

Пропозиція видів послуг, орієнтованих на
формування нових потреб людини

Пропозиція видів послуг, орієнтованих на повне
задоволення потреб людини

Конкурентні

Продукування радикальних (піонерних) і
маркетингових інновацій в якості нових форм 
конкурентної боротьби та завоювання ринку

Здатність впроваджувати ординарні і поліпшуючі
інновації, маркетингові інновації на засадах 

добросовісної конкуренції

Трудопотенційні

Провідна цінність інтелекту людини, її
організованості і стресостійкості

Провідна цінність інтелекту людини, її здатності
працювати в колективі і взаємодіяти з керівництвом

Управлінські

Корпоративно-індивідуалізований підхід у всебічній
мотивації персоналу

Корпоративний підхід у всебічній мотивації
персоналу

Організаційні

Провідна роль інститутів громадянського суспільства з 
контролем дотримання прав суб’єктів

господарювання і працівників

Формування дієвих інститутів громадянського 
суспільства з контролем дотримання прав суб’єктів

господарювання і працівників

Поведінкові

Високий рівень економічної свободи, поширена
практика самозайнятості і підприємництва

Зростаючий рівень економічної свободи,
стимулювання самозайнятості і підприємництва

Правові

Високий рівень правової культури та захищеності 
персоналу

Зростання рівня правової культури та активної
захисної діяльності профспілкових і громадських 

організацій

Діалектичні

Забезпечення розвитку за принципами інклюзивного
зростання

Поступовий перехід від екстенсивних до
інтенсивних принципів економічного зростання

Концептуальні

Довгострокова стратегія розвитку, орієнтована на 
інновації з інтегральним ефектом

Довгострокова стратегія розвитку, орієнтована  
на екологічні та соціальні інновації

а) інноваційний характер змін на рівні еконо-
міки країни;

б) інноваційний характер змін на рівні гло-
бальної економіки.

Оскільки наша держава відстає від провідних 
країн за багатьма позиціями, окремі інновацій-
ні тренди можуть видаватись для внутрішнього 
середовища новими, хоча й давно поширеними 
в інших державах. У той же час, інноваційний 
прорив чи поступальний інноваційний розвиток 
потребує почергового впровадження новітніх тех-

нологій, які стосуються різних сфер суспільного й 
економічного життя.

У табл. 1 узагальнено уявлення основних ін-
новаційних змін в економіці, що детермінують 
особливості соціально-економічної мотивації 
персоналу для кожного підприємства.

Визначені у табл. 1 інноваційні зміни гло-
бального й національного характеру відобража-
ють розриви економіки України з глобальними 
трендами, впроваджуваними передовими країна-
ми. Разом з тим, сучасний світ є дуже строкатим 
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Розуміння механізму мотивації персоналу на 
підприємствах як управлінської діяльності, що 
здійснюється за певним алгоритмом, потребує 
обґрунтування того, як цей механізм має співвід-
носитись з інноваційними змінами в економіці. 
Тут можливі такі основні наслідки взаємодій:

 — мотиваційні впливи гальмують інновацій-
ний розвиток підприємства та економіки;

 — практика мотивації персоналу на підпри-
ємстві адаптується до тих інноваційних змін, які 
відбуваються в економіці;

 — мотиваційні впливи стимулюють іннова-
ційний розвиток підприємства та економіки.

Залежно від характеру взаємодій механізму 
мотивації персоналу підприємств та інноваційних 
змін в економіці можуть вирізнятись різні сцена-
рії вдосконалення такого механізму.

Поточна ситуація в Україні щодо інновацій-
ного розвитку є складною. Показник інновацій-
но активних промислових підприємств на рівні 
менше 16 % є занадто низьким. Більше того, він 
може бути завищеним у зв’язку із задовільною 
системою об’єктивного моніторингу ситуації у 

у плані соціально-економічного розвитку. еко-
номіка України перебуває у затяжних трансфор-
маційних умовах, за яких особливої ваги набуває 
бізнес-середовище як осередок формування се-
реднього класу, креативних та ініціативних лю-
дей, здатних:

а) протистояти практиці недобросовісної 
конкуренції та корумпованим взаємодіям з влад-
ними суб’єктами;

б) реалізовувати різні ініціативи інтелек-
туальних комунікацій, створення середовища, 
сприятливого для ефективного використання і 
розвитку інтелектуально-трудового потенціалу 
населення;

в) впроваджувати і продукувати різного роду 
інновації, формуючи таким способом культуру ін-
новаційної діяльності в Україні.

Таким чином, якщо розглядати питання мо-
тивації персоналу через призму інноваційних змін 
в економіці України, на дане завдання слід диви-
тись зі зворотнім зв’язком: не лише інноваційні 
зміни економіки чинять вплив на практику моти-
вації в підприємницькому середовищі, але й його 
суб’єкти через мотивацію стають основним рушієм 
інноваційних змін національної економіки.

На рис. 2 відобразимо цей взаємозв’язок, щоб 
підкреслити значимість досліджуваних процесів 
для якісних трансформаційних змін в економіці 

Рис. 2. Взаємовплив інноваційних змін в економіці та дієвої соціально-
економічної мотивації персоналу на підприємствах  

(побудовано авторами на основі даних [5])

України з відображенням на показниках якості 
життя населення.

Оскільки важливим наслідковим аспектом 
мотивації персоналу є праця з ознаками іннова-
ційності, у механізм важливо закласти розуміння 
таких результатів. Для кожного керівника інно-
ваційні результати праці персоналу є архіважли-
вою ціллю. це надає підприємству низку переваг: 
зростання прибутку; зростання конкурентоспро-
можності підприємства; ефективне використання 
ресурсів; зниження витрат; зростання продуктив-
ності; задоволення соціальних потреб колективу 
[6, с. 19]. У той же час на макрорівні інноваційна 
активність персоналу забезпечує: подолання еко-
номічного відставання країни; підвищення кон-
курентоспроможності країни на світовому рівні; 
підвищення соціального добробуту населення; 
вирішення соціальних проблем; підвищення рів-
ня зайнятості; енергоефективність та екологобез-
печність виробництва [6, с. 19]. Такий кумуля-
тивний різнорівневий ефект бере свій початок з 
дієвої соціально-економічної мотивації персона-
лу на вітчизняних підприємствах.

Становлення середнього (ініціативного, громадсько-активного, креативного) класу, 
здатного впливати на суб’єктивні рішення влади, формувати конкурентне  

середовище та стимулювати до інноваційної діяльності; ефективне використання 
і розвиток інтелектуально-трудового потенціалу персоналу з формуванням 

інноваційної поведінки

Інноваційні зміни  
в економіці

Дієва соціально-економічна 
мотивація персоналу в 

підприємницькому середовищі

Спонукання до інноваційної діяльності як безперечної умови збереження існування  
на ринку в умовах глобальної конкуренції; формування попиту на інноваційний продукт 

(внутрішній ринок та зовнішньоторговельна діяльність)
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вітчизняній сфері бізнесу. Складність ситуації 
підтвердили результати аналізу інноваційних пе-
редумов дієвої соціально-економічної мотивації 
персоналу, які розкривають практику інновацій-
ної діяльності суб’єктів бізнесу. Вони вказують на 
важливість через мотиваційні механізми одночас-
но покращувати ефективність розвитку трудового 
потенціалу населення та реанімувати інновацій-
ний потенціал економіки України.

Оскільки впродовж майже трьох десятиліть не-
залежності України підтверджується низька ефек-
тивність державної політики, поточні тенденції роз-
витку громадянського суспільства та дія ринкових 
механізмів стають більш реалістичним шансом ви-
ходу із затяжних кризових трансформацій. Бізнес-
середовище в цьому має відігравати важливу роль:

 — з погляду формування середнього класу, 
ядром якого є креативні й ініціативні підприємці, 
особливо представники малого і середнього бізнесу;

 — з погляду створення сприятливих умов 
праці для персоналу з можливістю продукувати й 
використовувати інновації, розвиваючи іннова-
ційну культуру.

Виходячи з таких міркувань, необхідно по-
пуляризувати переваги застосування механізму 
соціально-економічної мотивації персоналу та 
визначати пріоритети його вдосконалення. Якщо 
орієнтуватись на гіпотезу, що мотиваційні впли-
ви мають стимулювати інноваційний розвиток 
підприємств та економіки, то можна визначити 
такі основні сценарії вдосконалення механізму 
соціально-економічної мотивації на вітчизняних 
підприємствах: реформаційний — кардинальний 
перехід на нову концепцію розвитку і мотивації 
персоналу, базовану на принципах інклюзивного 
зростання; управлінський — формування моти-
ваційної культури управлінської ланки персо-
налу; інформаційний — впровадження системи 
моніторингу потреб, інтересів, цілей персоналу; 
селективний–цільова мотивація працівників, що 
відзначаються схильностями та ініціативою інно-
ваційної діяльності; інвестиційний — базове під-
вищення ресурсних (у першу чергу фінансових) 
витрат на мотивацію всього персоналу.

Висновки. Отже, механізм мотивації персо-
налу підприємств є діяльнісним алгоритмом мо-
тиваційного впливу на працівників, що, водно-
час потребує достатньої мотивації управлінських 
кадрів. В умовах нестабільності, браку вільних 
фінансових ресурсів та розуміння переваг (на-
слідків) соціально-економічної мотивації пер-
соналу, більшість вітчизняних підприємств ігно-
рують дану практику. Результати цього відчуває 
все бізнес-середовище (конкурентні умови) та 
економіка в цілому (рівень інноваційного розвит-
ку). Для поступового покращення ситуації слід 
популяризувати ідеї функціонування механізму 
соціально-економічної мотивації персоналу, ба-

зованого на з’ясуванні потреб, інтересів і цілей 
працівників, рівня мотивації самих управлінців та 
співставленні витрат на заходи мотивації з резуль-
татами праці. У нашому випадку — це має бути 
ефективна праця з ознаками інноваційності.
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УДК 338.48:640.4 Ю. Ю. Гурбик, 
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. У статті розкрито сутність маркетингової діяльності готельного підприємства в сучасних 
посткоронавірусних умовах розвитку ринку туристичних послуг в Україні, на основі аналізу понять — «мар-
кетинг» та «маркетингова діяльність підприємства». Визначено особливі риси маркетингової діяльності го-
тельного підприємства. Досліджено складові, інструменти та основні етапи (розробка ринкової стратегії, 
розробка продуктової стратегії, управління маркетингової діяльністю) реалізації маркетингової діяльності 
готельного підприємства.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, складові маркетингової діяльності, етапи марке-
тингової діяльності, готельне підприємство.

Summary. The article reveals the essence of marketing activity of a hotel enterprise in modern post-coronavi-
rus conditions of development of the market of tourist services in Ukraine, on the basis of the analysis of concepts-
»marketing» and «marketing activity of the enterprise». The special features of marketing activity of the hotel enterprise 
are defined. The components, tools and main stages (development of market strategy, development of product strategy, 
management of marketing activity) of realization of marketing activity of the hotel enterprise are investigated.

Key words: marketing, marketing activity, components of marketing activity, stages of marketing activity, hotel 
enterprise.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пев-
ні аспекти маркетингової діяльності готельного 
підприємства висвітлюють у своїх працях на-
ступні зарубіжні та українські вчені: Ф. Котлер, 
Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз, С. С. Скобкін, С. В. Ски-
бінський, Л. О. Іванова, О. Ф. Моргун, Д. С. Маце-
ха, С. А. Бурий та ін. Проте на наш погляд в даний 
час відсутні комплексні та ґрунтовні дослідження 
серед українських вчених, стосовно теоретично-
го аналізу тлумачення поняття «маркетингова ді-
яльність готельного підприємства». Тому виникає 
нагальна потреба у подальшому теоретико-мето-
дологічному вивченні маркетингової системи су-
часного підприємства готельного господарства, 
використовуючи позитивний досвід передових сві-
тових країн, в процесі здійснення їхніми готельни-
ми підприємствами маркетингової діяльності.

Мета статті — дослідити тлумачення поняття 
«маркетингова діяльність готельного підприєм-
ства», визначити основні її етапи та складові.

nizm v upravlinni innovatsiynym rozvytkom pidpryyem-
stv [Motivational mechanism in the management of 

innovative development of enterprises]. Kultura naro-
dov Prychernomorya, 252, 16–20.

Постановка проблеми. В умовах посткоро-
навірусного середовища, яке вимагає нових та 
адаптивних підходів до ведення бізнесу, зрос-
тає значення маркетингової діяльності, головна 
мета якої забезпечити управління всіма видами 
діяльності на підприємстві, що пов’язані із ви-
робництвом продукції та її реалізацією через 
систему збуту до кінцевого споживача [1, с. 389]. 
Отже, сучасна маркетингова діяльність готель-
ного підприємства повинна вміти адаптуватися 
до викликів, які виникають в посткоронавірус-
них умовах функціонування ринку туристичних 
послуг України, оперативно та гнучко реагувати 
на зміни у зовнішньому маркетинговому серед-
овищі та всередині підприємства. А тому наукові 
дослідження як на теоретичному, так і практич-
ному рівнях пов’язані з маркетинговою діяль-
ністю готельного підприємства є актуальними та 
потребують подальшого наукового обґрунтуван-
ня та осмислення.
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Слід зазначити, що поширеним серед нау-
ковців підходом на основі якого відбувається тлу-
мачення поняття «маркетинг» є процесний підхід. 
Також, необхідно відмітити, що при застосуванні 
процесного підходу науковці вкладають в його 
сутність та зміст соціальний та передусім управ-
лінські аспекти. Так деякі науковці при визначен-
ні поняття «маркетинг» звужують його сутність 
до одного з елементів процесу управління, адже 
розглядають маркетинг, як «теорію і практику 
прийняття управлінських рішень стосовно рин-
ково-продуктової стратегії організації і тактики 
її втілення на основі аналізу факторів зовнішньо-
го маркетингового середовища для задоволення 
економічних інтересів виробників і споживачів» 
[8, с. 13] або як управлінську функцію [9, с. 19].

Не менш науково дискусійним є поняття і 
«маркетингова діяльність підприємства», у табл. 2 
наведено його визначення зарубіжними і вітчиз-
няними вченими.

Таким, чином серед науковців не існує єдиної 
точки, щодо тлумачення поняття «маркетингова 
діяльність підприємства», це і система управлін-
ня, і певний процес, який здійснює підприємство, 
щоб бути конкурентоспроможним та успішним 
на ринку, де відбувається збут його товарів чи по-
слуг. Зрозуміло що сутнісні характеристики щодо 
поняття «маркетингова діяльність підприємства» 
наведені у табл. 2 є притаманними і для маркетин-
гової діяльності готельного підприємства, хоча 
вона має й певні свої особливості.

Ґрунтовний аналіз наукової літератури, дає 
підстави зазначити, що більшість дослідників 
стверджують про необхідність та важливість здій-
снення даного процесу на підприємствах різних 
сфер економіки, в тому числі і які відносяться до 
готельного господарства.

Так деякі українські дослідники відмічають, 
що маркетингова діяльність є найважливішою 
функцією в індустрії готельного бізнесу, яка пови-

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
кращого розуміння маркетингової діяльності го-
тельного підприємств, необхідно розкрити сут-
ність та зміст понять «маркетинг» та «маркетин-
гова діяльність підприємства».

Слід зауважити, що на сьогодні існує ряд 
різноманітних наукових підходів до трактування 
поняття «маркетинг», що вимагає аналізу та сис-
тематизації даних підходів з метою кращого ро-
зуміння маркетингової діяльності підприємства 

в складних реаліях розвитку ринкової економіки 
[1, с. 389]. Наприклад зарубіжні науковці Г. Багі-
єв, В. Тарасевич та Х. Анн досліджуючи теоретич-
ні та методичні засади організації маркетингу як 
філософії та інструментарія підприємницької ді-
яльності наводять 17 визначень поняття «марке-
тинг» [2, с. 23–24].

У табл. 1 наведено сучасні підходи, які роз-
кривають сутність та зміст поняття «маркетинг» 
відомими зарубіжними вченими.

Таблиця 1
Сучасні підходи щодо визначення поняття «маркетинг» зарубіжними вченими

Автор Тлумачення поняття Підхід

Г. Армстронг,
В. Вонг,
Ф. Котлер,
Дж. Сондерс
[3, с. 41].

Соціальний та управлінський процес, в ході якого окремі особи 
та групи отримують все, що їм необхідно для задоволення своїх 
потреб, за рахунок створення і обміну товарами та цінностями. 

Процесний

Ж.-Ж. Ламбен
[4, с. 36].

Соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і ба-
жань індивідів і організацій за допомогою створення вільного 
конкурентного обміну товарів і послуг, які формують цінність 
для покупця.

П. Дойль
[5, с. 53].

Процес управління, мета якого полягає у максимізації доходів ак-
ціонерів на основі побудови стратегії довірчих відносин з цінними 
для компанії покупцями і створення стійких довірчих переваг. 

Ф. Котлер
[6, с. 21].

Вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за 
допомогою обміну. 

Функціональний

А. Браверман
[2, с. 23].

На макрорівні маркетинг виступає в ролі інструмента формуван-
ня ринкового середовища. На мікрорівні маркетинг виступає як 
інструмент вбудовування підприємств в ринкове середовище яке 
формується і, що особливо важливо, є засобом (часто вирішаль-
ним), що забезпечує залучення інвестицій. 

Інструментальний

Ю. Пашкус
[2, с. 23].

Маркетинг — поняття комплексне. Воно включає в себе всі види 
діяльності, пов’язані з обміном між людьми або країнами, спря-
мовані на задоволення потреб і бажань споживачів. 

Комплексний

е. Райс,
Д. Траут
[7, с. 4].

Маркетинг — це війна, де конкуренти — вороги, і ваша мета — їх 
перемогти. 

Політичний
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нна забезпечувати постійне, стійке, конкуренто-
спроможне функціонування і розвиток того чи ін-
шого суб’єкта системи маркетингу на готельному 
господарському ринку з урахуванням стану вну-
трішнього і зовнішнього середовища готельного 
підприємства [13, с. 70].

А зарубіжні вчені Ф. Котлер, Дж. Боуен, 
Дж. Мейкенз взагалі стверджують, що на сьогод-
ні маркетинг (вважаємо, що це відноситься і до 
маркетингової діяльності, яка є відображенням 
процесу системи маркетингу на готельному під-
приємстві) в індустрії гостинності це не просто 
функція бізнесу, а свого роду філософія, спосіб 
мислення і структурування бізнесу [14].

Маркетингова діяльність готельного підпри-
ємства має свою специфіку, яка випливає із того, 
що готельні послуги мають відмінні риси серед ін-
ших послуг, які надаються підприємствами сфери 
обслуговування.

Вітчизняні науковці Ю. О. Карягін, З. І. Ти-
мошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін, розглядаючи 
у своїй праці туристичний продукт чітко виділили 
його особливості [15]. Так як готельне господар-
ство є складовою туризму, то зазначені специфічні 
риси туристичного продукту будуть й характерні й 
для готельних послуг. Отже до них можна віднести 
наступні:

— попит на готельні послуги надзвичайно 
еластичний стосовно рівня доходу й цін, але ба-
гато в чому залежить також від політичних і соці-
альних умов;

— у зв’язку із сезонними коливаннями попи-
ту існує так званий феномен насичення. Внаслі-
док цього можуть бути виділені досить чітко ви-
ражені зони готельного господарства;

— пропозиція готельних послуг відрізняється 
негнучким виробництвом. Вони можуть спожи-

ватися (надаватися) тільки безпосередньо в місці 
їхнього створення; Готель не може бути перене-
сений наприкінці сезону в інший регіон. Він не 
може повністю пристосуватися в часі й у просторі 
до зміни попиту;

— готельні послуги створюються зусиллями 
багатьох компаній, кожна з яких має власні мето-
ди роботи, специфічні потреби і різні комерційні 
цілі;

— не може бути досягнута висока якість го-
тельних послуг за наявності навіть незначних не-
доліків, оскільки саме обслуговування туристів 
складається із цих найдрібніших «деталей» [15].

Українські дослідники Д. С. Мацеха, С. А. Бу-
рий зазначають, що до невід’ємних складових 
маркетингової діяльності готельного підприєм-
ства належить:

— передбачення й прогнозування попиту, що 
стає можливим тільки завдяки постійному ви-
вченню туристів з погляду їхніх потреб;

— управління попитом здійснюється шляхом 
стимулювання споживачів до придбання готель-
ного продукту, що надається підприємством го-
тельного бізнесу;

— задоволення попиту як з погляду функціо-
нальних характеристик готельного продукту, так і 
забезпеченням безпеки, після продажного обслу-
говування та ін. [16, с. 45].

Ми погоджуємося з думкою А. О. Старості-
ної яка визначає три основні етапи маркетинго-
вої діяльності на підприємстві, які розкривають її 
сутність та зміст — (1 етап — розробка ринкової 
стратегії; 2 етап — розробка продуктової страте-
гії; 3 — етап — управління маркетингом). Вбача-
ємо, що дані етапи властиві і для готельних під-
приємств, тому на рис. 1 показано їх складові та 
інструменти, які повинні використовуватися на 

Таблиця 2
Тлумачення поняття «маркетингова діяльність підприємства» 

Автор (и) Визначення

Г. Армстронг,
Ф. Котлер,
В. Вонг,
Дж. Сондерс
[3, с. 64].

Маркетинг як діяльність — аналіз маркетингових можливостей, вибір цільових ринків, 
розробка комплексу маркетингу і управління маркетинговою діяльністю. Вона розкри-
ває роль маркетингу в організації і визначає фактори, які впливають на маркетингову 
стратегію. 

А. О. Старостіна
[10, с. 41].

Маркетингова діяльність — система управління підприємством, яка спрямована на ви-
вчення та врахування попиту і вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробничої 
діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції 

В. В. Аронова,
Г. І. Дібніс
[11, с. 112].

Маркетингова діяльність має забезпечувати конкурентоспроможне становище того 
або іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням 
стану внутрішнього та зовнішнього середовища, це процес, пов’язаний з виконанням 
дій, скерованих на досягнення маркетингових цілей, що припускає використання пев-
них технологій, засобів і методів 

Т. І. Балановська,
О. П. Гогуля
[12, с. 35].

Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, щоб досить обґрунтовано, 
враховуючи запити ринку, встановлювати поточні і, головне, довгострокові (страте-
гічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, 
визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру вироб-
ництва і бажаний прибуток.
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підприємствах готельного господарства під час 
здійснення ними маркетингової діяльності.

Висновки. Таким чином ґрунтовний теоре-
тичний аналіз маркетингової діяльності готельно-
го підприємства показав, що поняття «маркетинг» 
багатьма зарубіжними вченими розглядається як 

складне поліаспектне явище (процес, діяльність, 
інструмент, війна тощо), що виникло в результа-
ті функціонування та розвитку ринкової системи 
господарювання. Також дослідження сутності по-
няття «маркетингова діяльність підприємства» 
показало, що дана наукова категорія є теоретично 

Рис. 1. Складові основних етапів маркетингової діяльності готельного підприємства  
(побудовано за даними [8, с. 26])
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й методологічно дискусійною у вітчизняній науці. 
Адже це і система управління, і певний процес, 
який здійснює готельне підприємство, щоб бути 
конкурентоспроможним на туристичному ринку, 
де відбувається збут його послуг. У статті виявле-
но, що маркетингова діяльність готельного під-
приємства має свої особливості, які спричинені 
тим, що готельні послуги наділенні відмінними 
рисами серед інших послуг, які надаються під-
приємствами сфери обслуговування (наприклад 
попит на готельні послуги надзвичайно еластич-
ний стосовно рівня доходу й цін, але багато в чому 
залежить також від політичних і соціальних умов, 
готельні послуги створюються зусиллями багатьох 
компаній, кожна з яких має власні методи роботи, 
специфічні потреби і різні комерційні цілі та ін.)

У нашому науковому дослідженні було визна-
чено три основні етапи маркетингової діяльності 
підприємств готельного господарства (1-й етап — 
розробка ринкової стратегії, 2-й етап — розробка 
продуктової стратегії, 3-й етап — управління мар-
кетингової діяльністю) та в межах них показано 
складові та інструменти, які забезпечують реалі-
зацію процесу маркетингу на готельному підпри-
ємстві.
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ників, стан навколишнього середовища, тощо, 
що особливо є актуальним для підприємств, які 
здійснюють свою діяльність в аграрній сфері.

Проте, незважаючи на значний доробок ві-
тчизняних та закордонних науковців з висвіт-
лення проблематики соціального навантаження 
обліку та управління соціальними витратами 
підприємств, необхідно далі продовжити тео-
ретичні дослідження для формування норма-
тивно-методологічних засад інформаційного 
забезпечення оцінки рівня соціальних витрат та 
управління їх ефективністю. Науковцями зазна-
чається, що питання управління соціальними 
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Постановка проблеми. У суспільстві значна 
увага приділяється соціальній сфері, що без-
посередньо пов’язано із формуванням та реа-
лізацією соціальної політики на різних рівнях 
управління. Згідно з соціальними запитами 
суспільства, є необхідним також і інформаційне 
забезпечення, яке потребує розгляду нетради-
ційних для «економічного» суспільства об’єктів 
обліку, контролю та управління, що безпосеред-
ньо стосується і соціальних витрат. Інформація 
соціального характеру та ефективність управ-
ління соціальною діяльністю має надати мож-
ливість оцінити якісний рівень життя праців-
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витратами аграрних підприємств в Україні по-
рівняно з міжнародною практикою є недостат-
ньо дослідженим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження теоретичних і практичних аспектів 
фінансового забезпечення, контролю суспільних 
потреб та управління соціальними витратами ві-
дображено у працях багатьох вітчизняних вчених-
економістів та обліковців, а саме: В. Андрущенка, 
І. Андрущенко, А. Антохов [1], О. Барановсько-
го, С. Буковинського, О. Василика, В. Гейця, 
І. Дрозд, І. Д’яконової, М. Єрмошенка, С. Мель-
ника, І. Я Омецінська [9], В. Опаріна, К. Пав-
люка, Ю. Пасічника, Н. Радіонової, І. Сала, 
О. С. Соколова [10], Г. Старостенка, В. Савченко, 
І. Туболець, В. Федосова, С. Фролова, І. Чугунова, 
С. В. Шевчука, О. Чумак та ін.

Мета статті. Дослідити та розглянути теоре-
тико-методичні основи соціальних витрат сіль-
ськогосподарських підприємств.

Виклад основних результатів дослідження. На-
уково-технічна революція середини 50-х років XX 
століття висунула якісно нові вимоги до робочої 
сили, її освіти, кваліфікації, культурного рівня. 
У зв’язку з чим процес виробництва став вимага-
ти відтворення все більш складної робочої сили, 
що об’єктивно обумовило необхідність понесен-
ня відповідних витрат. ці витрати в економічній 
літературі отримали назву соціальні. Соціальний 
захист населення є одним з елементів процесу 
суспільного виробництва [1, с. 46], а соціальна за-
хищеність є цінністю [2, с. 105].

Соціальні витрати вплинули на зростання 
вартості товару «робоча сила» і збільшення реаль-
ної заробітної плати. В той же час зростання ре-
альної заробітної плати відставало від зростання 
вартості робочої сили. Відповідно відтворення ро-
бочої сили сукупного працівника за рахунок лише 
реальної заробітної плати стало неможливим, що 
у свою чергу зумовило подальше поглиблення су-
перечності між потребами у відтворенні складної 
робочої сили і вузькими рамками корпоративної 
власності.

Необхідність подолання суперечності 
спричинило підвищення впливу держави на 
формування вартості робочої сили, появу якіс-
но нової перетвореної форми вартості товару 
робоча сила — «соціальних витрат» держави. 
ці витрати тимчасово розв’язували протиріччя 
між потребами розвитку основної продуктивної 
сили, необхідністю її суспільного відтворення і 
відсутністю прямої зацікавленості власників у 
розвитку освіти, охорони здоров’я, навколиш-
нього середовища, тощо. Держава, здійснюючи 
відтворення робочої сили, надавала цьому про-
цесові характеру колективного відтворення ро-
бочої сили.

За думкою провідних зарубіжних економістів 
динаміка соціальних витрат держави у країнах За-
ходу тісно пов’язана з динамікою заробітної пла-
ти. Зі зниженням реальної заробітної плати обсяг 
соціальних витрат держави зростав. Так, з 1950 по 
1969 рік витрати на соціальні цілі зросли у США 
з 22,9 млрд дол. США до 159 млрд дол. США. На 
початку та в середині 70-х років, коли темпи зрос-
тання реальної заробітної плати уповільнилися, а 
потім відбулося її зниження, спостерігалося зна-
чне зростання соціальних витрат держави. З 1970 
по 1979 рік вони зросли приблизно на 160 млрд 
дол., а у 1979–1990 роках збільшилися за рахунок 
федерального бюджету з 298 до 550 млрд дол. Крім 
того, витрати корпорацій і фірм на соціальні цілі 
зросли із 125 млрд дол. США у 1975 році до понад 
500 млрд дол. США у 1990 році. Лише так можна 
було привести рівень і характер розвитку осно-
вної продуктивної сили до основної відповідності 
з прогресом техніки, вимогами процесу виробни-
цтва прибутку на підприємствах сучасного типу. У 
другій половині ХХ століття «соціальні витрати» 
ототожнювались з витратами на робочу силу [3, 
с. 324].

Сучасне трактування категорії соціальних ви-
трат має певну відмінність та є розширеним і охо-
плює різні витрати. На сьогоднішній день спосте-
рігається неоднозначність в трактуванні категорії 
«соціальні витрати». В економічній літературі та 
на законодавчому рівні відсутнє чітке визначення 
категорії «соціальні витрати», їх складу, класифі-
кації та джерел фінансування, методики їх обліку 
та контролю з метою урахування інтересів влас-
ника, обґрунтування доцільності та ефективності 
їх здійснення. Чітке визначення термінів, розу-
міння мети та завдань бізнесу, щодо соціальних 
витрат, дозволить сформувати набір показників, 
необхідних для управління соціальними витрата-
ми, їх вимірювання та визначення основних ін-
струментів їх контролю.

Визначення «соціальні витрати» достатньо 
часто зустрічається в економічній літературі, але 
при цьому науковці далеко не однозначні у трак-
туванні сутності цього терміну. У ході проведення 
дослідження було виявлено, що у фаховій літе-
ратурі має місце трактування соціальних витрат, 
вони трактуються, як у широкому, так і вузькому 
розумінні. Соціальні витрати у широкому розу-
мінні відповідають макроекономічному тракту-
ванню. При цьому соціальні витрати визначають-
ся як витрати всього суспільства.

В табл. 1 представлено підходи до трактуван-
ня соціальних витрат науковцями, що досліджу-
ють дану проблематику на макроекономічному 
рівні.

Відповідно до змісту визначень, що наведені у 
табл. 1, соціальні витрати на макроекономічному 
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рівні ототожнюються з витратами на формування 
робочої сили та забезпечення державних соціаль-
них гарантій. Так, більшість визначень соціальних 
витрат трактують їх виключно як витрати на ро-
бочу силу. На нашу думку, витрати на робочу силу 
є одним з найбільш вагомих елементів соціальних 
витрат, але не є єдиним. Ототожнення соціальних 
витрат лише з витратами на робочу силу є занадто 
вузьким та потребує в сучасних умовах розширення.

Для управління соціальними витратами в 
частині витрат на робочу силу є необхідним мати 
інформацію щодо їх рівня, структури, тенденцій 
динаміки. Управління має здійснюватися як на 
макрорівні, так і на мікрорівні, що потребує від-
повідного інформаційного забезпечення, джере-
лом якого є облік та звітність.

Трактування соціальних витрат на мікроеко-
номічному рівні більшістю авторів також тяжіє 
до їх ототожнення з витратами, пов’язаними з 
робочою силою, людським фактором. Соціаль-
ні витрати в цьому випадку розглядаються через 
інвестиції у розвиток людського капіталу, який є 
вартісною оцінкою робочої сили, інтелектуаль-
них зусиль працівників.

Відмінність трактування сутності соціальних 
витрат як економічної категорії науковцями еко-
номістами полягає лише у їх складі. Традиційним 
підходом при визначенні складу соціальних ви-
трат є запропоновані С. Брю та К. Макконелом [6] 
три основні види інвестицій в людський капітал: 
витрати на освіту, витрати на охорону здоров’я та 
витрати на мобільність.

Заслуговує на увагу точка зору таких авторів 
як О. Соколова [10] та Л. Сулейманова [11], які 

включають до складу таких витрат екологічні, що 
є особливо актуальним з огляду сучасного стану 
навколишнього середовища. Більшість авторів є 
однозначними при включенні до складу соціаль-
них витрат витрати на забезпечення умов праці та 
охорону праці.

При дослідженні соціальних витрат багато 
авторів подає їх детальний перелік, включаючи 
до їх складу велику кількість різних витрат. Так, 
вони окрім вищезазначених включають витрати 
на містобудування, комунальні податки, витрати, 
спрямовані на захист прав споживачів та ін. До 
певної міри це є прийнятним з огляду на те, що 
ці витрати поєднані з людським фактором, проте 
для побудови раціональної системи інформацій-
ного забезпечення управління цими витратами, 
в рамках бухгалтерського обліку, необхідне більш 
чітке їх визначення, та угрупування. На нашу дум-
ку, витрати на містобудування та комунальні по-
датки включати до складу соціальних витрат не-
доцільно.

Для більш чіткого та однозначного розумін-
ня сутності соціальних витрат є необхідним їх по-
дальше дослідження та систематизація. Так, трак-
тування соціальних витрат, як об’єкту облікового 
спостереження, можливо вирізнити за трьома ба-
зовими напрямами:

1-й напрям — ототожнення соціальних ви-
трат виключно з витратами на утримання персо-
налу та соціальними гарантіями, пов’язаними з 
цими витратами.

2-й напрям — альтернативний підхід — ото-
тожнення соціальних витрат з витратами на соці-
альний розвиток колективу, і витрати на охорону 

Таблиця 1
Трактування макроекономічної сутності «соціальних витрат» (складено автором)

№ Автор Визначення

1 А. Пігу [12] Соціальні витрати — це витрати всього суспільства 

2 В. Патон [8] Соціальні витрати — витрати на використання людського фактору, очищення 
води, повітря, компенсацію безробітним і ін. 

3 Дж. Кендрік [5] Соціальні витрати — всі витрати, необхідні для фізичного формування, роз-
витку і забезпечення стабільного рівня життя, а саме витрати на підтримання 
здоров’я, на отримання загальної і спеціальної освіти, витрати на пенсійне за-
безпечення, на дотримання умов та охорони праці тощо 

4 Р. Коуз [13] Соціальні витрати — витрати функціонування ринкової економічної системи. 
(СВ = приватні витрати + зовнішні ефекти) 

5 А. Мілютіна [7]  «Соціальні витрати — економічні ресурси, які спрямовані на забезпечення 
державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством, задово-
лення потреб персоналу підприємства, запобігання несприятливого впливу на 
нього зовнішнього і внутрішнього середовища, фінансування системи держав-
ного соціального захисту та благодійність» 

6 Дж. Грейсон [4]  «Саме людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси є наріж-
ним каменем конкурентноздатності, економічного зростання і ефективності, і 
тому необхідно навчитися вимірювати вартість цього багатства … сам факт його 
оцінки буде сприяти зміні поглядів керівників, їх підхід до людського капіталу 
не просто як до витрат, а як до активів компанії. Головною компонентою соці-
ального прогресу є підвищення продуктивності самої людини. Звідси, необхід-
но розвивати такі сфери як науку, освіту, охорону здоров’я, відпочинок» 
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праці та інші витрати, пов’язані з поліпшенням 
умов праці;

3-й напрям — до соціальних витрат відно-
сяться перші, другі та також екологічні витрати.

Викликає найбільшу зацікавленість третій 
напрям, за яким при виокремленні соціальних 
витрат акцентується увага на необхідності роз-
ширення їх. У зв’язку з тим, що в аграрній сфері, 
соціальні витрати не обмежені лише соціальним 
захистом працівників та до їх складу доцільно 
включати і заходи, спрямовані на соціальний 
розвиток сільської території. Так, на аграрних 
підприємствах України найпоширенішими на-
прямами соціальних витрат є соціальні виплати 
працівникам, витрати на соціальне страхування, 
зокрема відрахування на соціальні заходи та удо-
сконалення умов і охорони праці. На другому 
місці знаходяться витрати на фінансування со-
ціальних проектів. Третє місце посідають витрати 
на організацію харчування на підприємстві. Най-
менш поширеними є витрати на оплату дитячого 
садка для дітей працівників підприємства, витра-
ти на навчання працівників та їхніх дітей, витрати 
на утримання об’єктів соціальної інфраструктури 
підприємства та інші напрями здійснення соці-
альних витрат.

Досліджуючи трактування соціальних витрат 
як об’єкту облікового спостереження, слід зазна-
чити, що визнання соціального обліку як окремо-
го виду в системі бухгалтерського обліку.

Положення міжнародних стандартів АА1000 
посилаються на соціальний облік, а його розви-
ток знаходиться на емпіричному розвитку — по-
шуку схем відображення і угруповань облікових 
даних. Зараз соціальний облік може виступати не 
окремим видом обліку, а, скоріше, розширенням 
меж традиційного бухгалтерського обліку. це роз-
ширення представлено двома напрямками. Пер-
ше — пов’язане з необхідністю збільшення складу 
показників бухгалтерської звітності в інтересах 
користувачів. Другий — концентрує увагу на об-
ліку соціальних витрат.

Досить поширеним серед науковців та прак-
тиків-обліковців є трактування соціального облі-
ку як розширення меж бухгалтерського обліку за 
двома напрямами — збільшення складу показни-
ків бухгалтерської звітності та концентрація уваги 
на обліку соціальних витрат, пов’язаних як з під-
тримкою трудових ресурсів суб’єкта, так і з еко-
логією (екологічно орієнтований облік) [9]. Серед 
об’єктів соціального обліку при цьому — оцінка 
людської діяльності, інтелектуальний капітал, ви-
трати на екологію, розподіл доданої вартості.

Соціальний облік включає: облік соціальної 
відповідальності (облік індивідуальних чинників, 
що мають соціальну значимість); облік сукупно-
го впливу (оцінка сукупних витрат підприємств); 
соціально-економічний облік (оцінка проектів, 

що фінансуються суспільством з використанням 
фінансових і нефінансових показників, які чи-
нять спротив грошову оцінку, але мають великий 
суспільний резонанс); врахування соціальних по-
казників (довгострокова нефінансова кількісна 
соціально-статистична оцінка); громадський об-
лік (спроби побудувати облік в глобальних масш-
табах), який пов’язує всі види соціального облі-
ку. По ряду зазначених позицій соціальний облік 
перетинається зі статистичним обліком, який ви-
вчає, контролює і узагальнює масові явища і про-
цеси відтворення матеріальних благ і суспільних 
відносин в господарстві.

ці дані допомагають аналізувати результати 
різних процесів і прогнозувати їх подальший роз-
виток. Даний облік носить макроекономічний 
характер, тобто він, як правило, ведеться не окре-
мими підприємствами, а державними органами 
з метою отримання, наприклад, такої інформа-
ції, як обсяг виробництва продукції в усіх сферах 
матеріального виробництва та її собівартість, за-
бруднення навколишнього середовища, кількість 
основних фондів природоохоронної діяльнос-
ті, динаміки продуктивності праці та заробітної 
плати і т. п. У масштабах країни в статистиці (як 
в Україні, так і на Заході) використовується Сис-
тема національних рахунків (СНР), яка заснова-
на на формуванні, узагальненні та систематизації 
показників обстежень, а також статистичної звіт-
ності підприємств і об’єднань. Згідно з отриманою 
з первинних документів інформацією складається 
комплекс зведених (узагальнюючих) показників, 
що характеризують стан і динаміку економіки на 
макрорівні. Соціальний облік в аналітичному ва-
ріанті використовує дані статистичного обліку в 
своїх соціально-статистичних оцінках, однак ви-
моги соціальної звітності, відповідно до стандар-
ту GRI, ширше Системи національних рахунків, і 
в кінцевому підсумку призведуть до розширення 
статистичних досліджень на рівні підприємства 
(мікрорівень).

Існує зв’язок соціального обліку з оператив-
ним, який дуже близький до управлінського об-
ліку, але також тісно пов’язаний з фінансовим 
обліком, статистикою та іншими видами госпо-
дарського обліку. Сутність оперативного обліку 
полягає в угрупованні та узагальненні первинної 
інформації (продукт первинного обліку) для ство-
рення внутрішньогосподарської звітності, вико-
ристовуваної в оперативному управлінні економі-
кою підприємства. Тимчасової цикл формування 
інформації в оперативному обліку, не на шкоду її 
якості, повинен бути мінімальним, від цього за-
лежить достовірність господарського обліку, і, 
отже, ефективність системи управління економі-
кою господарства в цілому. Виходячи з останньо-
го твердження, можливості оперативного обліку 
в відображенні соціальних програм підприємства 
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можуть використовуватися в поточному коротко-
строковому періоді, як інформація для менедж-
менту для вивірки прийнятих рішень відповідно 
до соціальної стратегії підприємства.

Зважаючи на те, що більшість авторів 
пов’язують соціальні витрати із забезпеченням 
соціальних потреб персоналу, їх соціальним за-
хистом, екологічними витратами, необхідним 
кроком дослідження є відповідно до різноспря-
мованості цих витрат виокремити їх напрями.

За І. Омецінською ці напрями можуть бути 
такі [9]:

— для потреб персоналу;
— покупців;
— держави і суспільства;
— для збереження навколишнього середови-

ща.
Окремі автори виділяють такі основні напря-

ми здійснення соціальних витрат підприємства:
— мотивація, або витрати на корпоративну 

культуру;
— навчання персоналу;
— благодійні (разові витрати на певний захід, 

акцію);
— екологічні витрати — «зелені витрати», 

спрямовані на мінімізацію або усунення шкідли-
вого впливу виробництва на зовнішнє середови-
ще;

— утримання або підтримка об’єктів соціаль-
ної сфери (підтримка місцевої спільноти).

При дослідженні соціальних витрат багато 
авторів подає їх детальний перелік, включаючи 
до їх складу велику кількість різних витрат. Так, 
вони, окрім вищезазначених, включають витрати 
на містобудування, комунальні податки, витра-
ти, спрямовані на захист прав споживачів тощо. 
це є прийнятним з огляду на безпосередній їх 
взаємозв’язок з людським фактором, проте для 
побудови раціональної системи інформаційного 
забезпечення управління цими витратами, в меж-
ах облікової системи, необхідне більш чітке їх ви-
значення та угрупування.

Висновки. Неоднозначність трактування 
категорії соціальні витрати та виокремлення їх 
складових негативно впливають на доцільне за-
безпечення управління ними. Проблемою фор-
мування ефективної системи обліку та контролю 
соціальних витрат є відсутність їх визначення, 
класифікації та трактування джерел покриття з 
врахуванням особливостей функціонування еко-
номічних суб’єктів, бо сучасний вітчизняний біз-
нес все частіше бере участь у вирішенні соціаль-
них проблем. Соціальні витрати, що виникають 
при цьому, в багатьох випадках покращують імідж 
підприємства, підвищують його інвестиційну 
привабливість і прибутковість. Тому такі витрати 
варто виокремлювати в обліку, щоб забезпечити 
ефективне управління ними.
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никає потреба у швидкій адаптації до впливу чин-
ників нестійкого зовнішнього середовища.

Більшість вітчизняних підприємств відчуває 
брак оборотних коштів, обмеженість кредитних 
ресурсів, тому необхідні інструменти, які забезпе-
чують мінімізацію витрат, посилення конкурент-
них переваг управління. Такі умови стимулюють 
підвищення ефективності бізнес-процесів управ-
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Постановка проблеми. Функціонування під-
приємств в умовах пролонгації кризи на тлі тур-
булентності ринкового середовища, динамізму та 
глобалізації ринків стимулює їх до пошуку засо-
бів нівелювання негативних впливів зовнішнього 
середовища. Одним з інструментів антикризового 
управління є реінжиніринг бізнес-процесів, який 
є особливо актуальним в умовах України, де ви-
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ління підприємств через використання інстру-
ментарію реінжинірингу.

Аналіз наукових публікацій показав, що 
дослідженню проблематиці управління біз-
нес-процесами підприємств присвяченні пра-
ці М. Д. Аістової, І. Ансоффа, С. В. Войтка, 
О. А. Гавриша, В. Г. Герасимчука, І. Демінга, 
В. В. Дергачової, І. М. Крейдич, А. В. Козаченко, 
П. В. Кутелєва, І. В Маслова [11],. І. І. Мазура, 
А. Сміта, С. О. Солнцева, Д. М. Стеченка, Ф. Тей-
лора, А. Уайтхеда, А. Файоля, М. Черненко [17], 
В. Д. Шапіра, Л. М. Шульгіної. У межах управлін-
ня бізнес-процесами саме реінжинірингом займа-
лася плеяда вітчизняних та зарубіжних науковців, 
що зробила значний внесок у дослідження орга-
нізаційних засад та науково-методичних підходів 
до реалізації концепцій реінжинірингу на всіх ета-
пах: від проектування до оцінки ефективності, а 
саме: Б. Андерсен, Д. О. Баюра, Дж. Брендон [2], 
П. В. Брінь, О. В. Віноградова [5], Т. Давенпорт 
[1], Г. Джохансон, В. Г. Єлиферов, В. В. Івата, 
М. Клейн [4], Р. Манганелі [4], П. Морріс, Р. Па-
тюрель [19], Є. В. Попов [10], В. В. Репін, М. Роб-
сон, П. Страссман, Л. М. Таранюк, Ф. Уллах, 
Л. І. Федулова, Д. Харрінгтон [3], Дж. Чампі, 
М. Хаммер [15, 16], М. Д. Шапот, Л. Шейн, Дж. 
Шорт та ін.

Разом з тим, аналіз наукових праць свідчить 
про те, що низка проблемних питань потребує 
подальшого опрацювання та поглиблення теоре-
тичних і методичних аспектів, а саме питання ре-
інжинірингу управлінських бізнес-процесів під-
приємств.

Метою статті є спроба дослідження еволю-
ційного розвитку реінжинірингу бізнес процесів 
як методу, що дозволить забезпечити якісно но-
вий рівень показників ефективності роботи під-
приємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часні світові тенденції свідчать про все більшу 
актуальність вдосконалення управління орга-
нізаціями, пошук нових методик покращення 
управлінських процесів. В сучасних умовах най-
новішою концепцією в управлінні є реінжиніринг 
бізнес-процесів, який активно витісняє всі інші 
підходи. Саме завдяки реінжинірингу бізнес-про-
цесів суб’єкти господарювання можуть перемогти 
в сучасних умовах боротьби не лише з конкурен-
тами, а й з кризовими явищами, які все частіше 
мають місце в сучасних умовах. Реінжиніринг біз-
нес-процесів визнається найбільш радикальним 
управлінським підходом, і в той же час він може 
використовуватись як в умовах кризи, так і в умо-
вах успішної діяльності, щоб надати конкурентні 
переваги.

Для ефективної та безперервної виробни-
чо-комерційної діяльності необхідні процеси, 
що забезпечують мінімізацію витрат, комер-

ціалізацію інноваційної продукції, зростання 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 
Актуальним інструментарієм для досягнення за-
значених вище процесів є реінжиніринг бізнес-
процесів управління, що дозволяє керівництву 
радикально переосмислювати місію підприєм-
ства та шляхи її виконання з метою посилення 
конкурентних позицій на національному та між-
народному ринках.

У своєму розвитку концепція реінжинірингу 
пройшла ряд етапів. Представники першого ета-
пу у 80-х рр. ХХ ст. відстоювали концепцію пе-
ребудови переважної більшості бізнес-процесів. 
Основоположники реформації системи управлін-
ня, ратували за реінжиніринг бізнес-процесів ви-
робничої діяльності «з чистого аркуша», викорис-
товуючи для їх характеристики показники якості, 
витрат, рівня обслуговування. Також утримували-
ся від кардинальних змін та акцентували увагу на 
перебудові бізнес-процесів на підприємстві.

Представники другого етапу, що тривав на 
початку 90-х рр. XX ст. пропонували концентру-
вати зусилля на оптимізації одного або декількох 
процесів, які розглядали реінжиніринг бізнес-
процесів як набір взаємозалежних, орієнтованих 
на споживача процесів. При цьому вони абстрагу-
валися від взаємозв’язку процесного та функціо-
нального підходів.

Третій етап (з 1995 2005 рр.) пов’язаний із 
низькою результативністю застосування реінжи-
нірингу бізнес-процесів на підприємстві. Зміна 
умов господарювання вимагала нових підходів до 
організації економічної діяльності. Разом з тим, 
недостатній рівень професіоналізму керівників 
призвів більше 70 % підприємств до незадовіль-
них результатів через здійснення реінжинірингу 
бізнес-процесів.

Четвертий етап (з 2005 р. до сьогодення) це 
відродження реінжинірингу як інструментарію 
впровадження змін на підприємстві. Недооціне-
ні результати ефективного проведення реінжині-
рингу бізнес-процесів на деяких підприємствах 
стимулювали економічну думку шляхом перегля-
ду цілей та політики підприємств, удосконалення 
організаційно-економічного механізму, перепро-
ектування усталених бізнес-процесів. Плеяда ві-
тчизняних науковців здійснила низку досліджень, 
що конкретизують окремі напрями діяльності 
підприємства: бізнес-процеси трудових ресурсів, 
управління тощо.

М. Хаммер та Дж. Чампі вперше дали визна-
чення цій категорії: «Реінжиніринг бізнес-про-
цесів — це фундаментальне переосмислення і 
радикальне перепроектування бізнес-процесів з 
метою досягнення істотного поліпшення якості 
їх функціонування» [16, с. 36]. Проблемами ре-
інжинірингу бізнес-процесів є значна кількість 
зарубіжних та вітчизняних вчених, кожен автор 
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виокремлює різні аспекти застосування реінжи-
нірингу на підприємствах.

Найбільш поширені визначення поняття ре-
інжинірингу подано у табл. 1 та табл. 2:

Таблиця 1
Визначення категорії реінжинірингу бізнес-процесів зарубіжними авторами 

(складено автором на основі [1; 3; 4; 15; 16; 19])

Автор Поняття

М. Хаммер і  Дж. Чампі Фундаментальне переосмислення і радикальна перебудова чи зміна бізнес-процесів у 
розрізі яких підприємство здійснює свою діяльність, щоб викликати значні критичні 
поліпшення показників продуктивності, таких як вартість, якість, сервіс і швидкість».

Т. Давенпорт і
Дж. Шорт

Реінжиніринг бізнес-процесів —  це набір логічно взаємопов’язаних завдань та функ-
цій для підвищення прибутковості підприємств.

Т. Давенпорт Реінжиніринг бізнес-процесу — це структурований процес з визначеним набором за-
ходів для підвищення якості продукції для споживачів.

П. Морріс Реінжиніринг бізнес-процесу це процес, який визначає діяльність підприємства та 
підвищує її рівень ефективності шляхом виконання серії етапів для досягнення запла-
нованих результатів.

Д. Харрінгтон Реінжиніринг бізнес-процесів як будь-яке завдання або група завдань, які мають вхід та 
вихід, додають вартість та задовольняють внутрішніх та зовнішніх споживачів.

М. Робсон та
Ф. Уллах

Реінжиніринг бізнес-процесів — це створення досконало нових і більш ефективних 
бізнес-процесів, не враховуючи того, що було раніше.

П. Страссман Реінжиніринг — це фундаментальне перепроектування бізнес-процесів підприємства 
для досягнення значних покращень основних актуальних показників його діяльності: 
вартість, якість, послуги тощо.

Р. Патюрель Реінжиніринг бізнес-процесів — це швидке та радикальне реконструювання стратегіч-
них та виробничих процедур з метою
оптимізації робочих потоків і підвищення їх продуктивності.

Г. Джохансон Реінжиніринг — це процес, який являє собою набір пов’язаних між собою дій, які 
мають вхід і перетворюють його у вихід.

Р. Манганелі й М. Клейн Реінжиніринг бізнес-процесів — це швидке і радикальне перепроектування визначальної 
стратегії підприємства бізнес-процесів і систем та підтримуючих ці бізнес-процеси орга-
нізаційних структур з метою оптимізації робочих потоків і підвищення продуктивності.

Таблиця 2
Визначення категорії реінжинірингу бізнес-процесів вітчизняними авторами  

(складено автором на основі [5, 17, 18])

Автор Поняття

С. І. Яковенко Реінжиніринг є інструментом, спеціально створеним для здійснення
масштабних змін в управлінні процесами, які не можуть бути забезпечені відомими 
методами удосконалення.

Є. В. Попов і 
М. Д. Шапот

Реінжиніринг — кардинальна і революційна перебудова бізнес-процесів компанії, що су-
проводжується переходом на нові принципи побудови підприємства.

М. В. Черненко Рушійною силою реінжинірингу є розуміння потреб клієнта компанії, тобто погляд на під-
приємство з позиції клієнта. Отже, реінжиніринг, торкаючись таких глибоких аспектів 
життєдіяльності організації, передбачає зокрема і
зміни системи оцінки, мотивації і заохочення персоналу.

О. В. Виноградова Реінжиніринг бізнес-процесів — це науково-практичний підхід до здійснення кардиналь-
них змін бізнес-процесів підприємства з метою значного підвищення рівня його конкурен-
тоспроможності.

Т. В. Пуліна Реінжиніринг — це аналіз і корінне перепроектування існуючих бізнес-процесів з метою 
вдосконалення роботи організації в цілому, впровадження найбільш прогресивних методик 
управління організацією у результаті чого суттєво зростає ефективність діяльності організації.

О. О. Щегельська Реінжиніринг бізнес-процесів один із найскладніших етапів у підвищенні конкуренто-
спроможності компанії, доведенні її до рівня саморегульованої організації в умовах дина-
мічного ринку.

Л. В. Шейн Реінжиніринг бізнес-процесів означає, по суті, рішучу, стрімку і глибоку «проривну» 
перебудову основ внутрішньофірмової організації та управління.

З вище розглянутих трактувань реінжинірин-
гу, зазначено, що перепроектування та перебудо-
ви бізнес-процесів підприємства, запровадження 

досконало нових і ефективних схем призведе до 
поліпшення та вдосконалення критичних показ-
ників виробничої діяльності, оптимізації робочих 
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 — підвищення заохочення та ініціативи кож-
ного працівника;

 — скорочення кількості працівників;
 — запровадження нових технологій;
 — забезпечення функціонування підприєм-

ства у нових умовах.
Основною сутністю реінжинірингу є комп-

лексна система докорінних змін на підприємстві, 
що починається з моделювання діяльності та роз-
витку підприємства та завершується цими моде-
лями для вирішення конкретних існуючих та пер-
спективних завдань. Часто це веде до усунення на 
підприємстві нераціональних ланок та процесів. 
Як правило, реінжиніринг втілюється стрибкопо-
дібно, у великих масштабах, згори вниз по орга-
нізаційній структурі. Такий підхід є радикальним 
поліпшенням результату діяльності принципово 
нових бізнес-процесів підприємства.

Визначення реінжинірингу містять у собі три 
ключові характеристики: 1) «істотне поліпшен-
ня», 2) «радикальне перепроектування» та 3) «під-
вищення рівня ефективності бізнес-процесів» 

розкриття яких призводить до розуміння сутності 
реінжинірингу (рис. 2).

У визначенні реінжинірингу закладені 4 клю-
чових терміна: «фундаментальний», «радикаль-
ний», «різкий» і «процес» [9, с. 40–41].

«Фундаментальний» означає, що реінжині-
ринг базується на чітких принципах, що не до-
пускають припущень і ймовірних оцінок. Іншими 
словами, підприємство повинно знати, як від-
бувається бізнес (опис «Аs is»), щоб змінити його 
(опис «Тo be»).

«Радикальний» означає те, що змінюється 
сутність речей, а не методи, що з ними взаємоді-
ють, з ними взаємодіючі. Інакше кажучи, реінжи-
ніринг потребує перегляду базових процесів і їх 
радикальних змін.

«Різкий» означає, що тривалість проекту з 
реінжинірингу не можна затягувати на роки. Під-
приємство втрачає бізнес, якщо вирішальним 
чином не відреагує на динамічні темпи розвитку 
конкурентів і росту нових ринків. Зазвичай про-
ект з реінжинірингу триває від 1 до декількох ро-

потоків та підвищення продуктивності. Застосу-
вання реінжинірингу бізнес-процесів підприєм-
ства — це початок нової виробничо-комерційної 
діяльності, яка не враховує того, що було раніше.

Аналізуючи праці вітчизняних вчених, розгля-
даючи різні трактування поняття реінжинірингу 
бізнес-процесів, зазначимо, що за змістом поняття 
подібні до визначень зарубіжних вчених і головною 
метою є кардинальне, критичне перепроектуван-
ня, реорганізація бізнес-процесів підприємства.

Головною метою реінжинірингу бізнес-про-
цесів підприємства це реалізація цілей з метою 
підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства, забезпечення гнучкості та адаптації до змін 
у мінливості і непередбаченості. У залежності від 
поставлених завдань, реінжинірингом бізнес-
процесів можна досягти різних цілей у діяльності 
підприємства (рис. 1):

Реінжиніринг бізнес-процесів науковці ви-
значають як аналіз і радикальну перебудову вну-
трішніх і зовнішніх бізнес-процесів на одному 
підприємстві і між організаціями. Бізнес-про-
цес — це сукупність логічно пов’язаних дій, які 
мають один або більше видів вхідних і вихідних 
етапів для створення цінності для споживачів.

Орієнтований список поставлених завдань 
реінжинірингу для промислових підприємств:

 — збільшення поточних і майбутніх потреб 
споживачів на зовнішніх та внутрішніх ринках;

 — зменшення тривалості виробничого про-
цесу;

 — зміна та перепроектування бізнес-процесів 
підприємства;

 — скорочення терміну на виконання функцій;
 — поліпшення управління якістю бізнес-

процесу;

Рис. 1. Цілі реінжинірингу бізнес процесів промислового підприємства [15]

ЦІЛІ 
РЕІНЖИНІРИНГУ

Зменшення витрат підприємства;  
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Скорочення терміну виходу товару на ринок;  
швидке реагування на попит на товар

Підвищення якості товару;  
зменшення собівартості товару
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ків в залежності від поставлених цілей та масшта-
бів діяльності підприємства. це надає можливість 
не тільки докорінно змінити процеси, але також 
змінити психологічний і моральний настрій пер-
соналу підприємства (нових виконавців процесів) 
для розуміння того, що відбувається і що відбу-
деться після запровадження змін.

Бізнес-процес це безліч кроків, дій, проце-
дур, взаємодій, спрямованих на кінцеве отриман-
ня ефективного вкладення коштів, зусиль і часу. 
еволюція сучасної економіки зумовлює постійно 
обертатися до минулого і аналізувати усі ті зміни, 
що відбувалися. А саме, дослідження перемог і 
невдач, вдалих і невдалих явищ, що проводять 
підприємства на межі банкрутства та не конку-
рентоспроможності. Одним із методів виходу з 
кризи та поліпшення виробничої та економічної 
ситуації на підприємствах, покращення конкуру-
ючої позиції на ринку — вважається застосування 
реінжинірингу бізнес процесів.

Завданням реінжинірингу, як наголошують 
М. Хаммер і Дж. Чампі є радикальна і критична 
зміна, перебудова бізнес-процесів задля забез-
печення конкурентоспроможності підприємства. 
Апарат управління працює у критичних умовах 
нестабільності та невизначеності, і саме такі умо-

ви зумовлюють до невпевненості та хвилювання. 
У науковій праці «Реінжиніринг корпорації: мані-
фест революції у бізнесі» [16] такі умови виокрем-
ленні як «три К»: клієнти (customers), конкуренція 
(competition), зміни (change) (рис. 3). Тобто, три 
рушійні сили за радикальними змінами реінжині-
рингу були узагальнені М. Хаммером, як [16]:

 — клієнти, які можуть бути найрізноманіт-
нішими, сегментованими і які очікують кон-
сультації;

 — конкуренція, яка дуже інтенсивна для за-
доволення потреб клієнтів у кожній ніші;

 — зміни, які стають поширенішими, стійкі-
шими, швидшими і на деяких ринках передбачу-
ваними.

Проаналізувавши і розглянувши фактори, які 
виділив М. Хаммер та Дж. Чампі, приходимо до 
висновку, що вони є актуальним і в нинішніх рин-
кових умовах.

Фактори, що впливають на результат впрова-
дження реінжинірингу бізнес-процесів, можуть 
бути розділені на 2 категорії [12, с. 130]:

 — національні, залежні від середовища — 
включають такі показники, як економічне зрос-
тання, інфраструктура, урядове регулювання;

 — організаційні, або внутрішні. До внутріш-
ніх організаційних чинників відносяться 
такі специфічні аспекти, як рівень розвит-
ку інформаційних технологій (IT), досвід 
проведення реінжинірингу бізнес-процесів, 
комп’ютерна грамотність.

Розглянемо більш детальну кваліфіка-
цію, систематизовану і розширену чинни-
ків, що впливають на реінжиніринг бізнес-
процесів.

І. В. Маслова [11, с. 57] розподіляє фак-
тори впливу на підприємство реінжинірингу 
за трьома групами:

1. Зовнішні фактори — це фактори, зо-
внішнього середовища, що мають неабиякий 
вплив на успішну діяльність підприємства. 

Рис. 2. Ключові характеристики при реінжинірингу бізнес-процесів [15]

Рис. 3. Кардинальні сили  
спровоковані реінжинірингом [16]

Підвищення рівня ефективності  
бізнес-процесів

Ключові характеристики  
реінжинірингу

Істотне поліпшення Радикальне перепроєктування
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При розробці проекту реінжинірингу, важ-
ливою компонентою буде правильно розглянути 
окремим етапом вплив основних чинників і виді-
лити специфічні, які для кожного підприємства 
індивідуальні.

Як висновок, вважаємо, що виділення таких 
категорій чинників, а саме трьох кардинальних 
чинників, на відміну від існуючих, забезпечить 
більш чіткий і детальний розгляд основних фак-
торів впливу на процес реінжинірингу бізнес-
процесів і забезпечить ефективний аналіз бізнес-
процесів у майбутньому.

Кожне підприємство — це бізнес система, 
яка функціонує у сфері впливу різних чинни-
ків внутрішнього та зовнішнього середовища, 
що у сукупності можуть призвести до кризо-
вих явищ на кожній стадії життєвого циклу. це 
взаємопов’язаний та безперервний процес нор-
мального функціонування підприємства. Перехід 
від одної стадії до іншої може супроводжуватися 
кризами різного типу, зумовленими впливом зо-
внішніх і внутрішніх факторів [8, с. 9].

Отже, проблема полягає у пошуку уні-
версальних підходів до нівелювання наслід-
ків впливу негативних факторів. На будь-якій 
стадії розвитку життєвого циклу підприємство 
може потрапити у кризове становище і важли-
вим питанням постає знаходження дієвого ін-
струменту перепроектування змін та вирішен-
ня нагальних проблем. Методичні підходи до 
застосування реінжинірингу бізнес-процесів 
на підприємствах, повинні знаходитися в руслі 

Внутрішні фактори — навпаки, це ті фактори, що 
відбуваються на підприємстві. Вони є результата-
ми управлінських рішень.

2. Організаційні, економічні, соціальні фак-
тори — що контролюються на підприємстві. ці 
фактори, у свою чергу, формують особливості ді-
яльності конкретного підприємства і визначають 
умови його функціонування організаційного, ви-
робничого, економічного і соціального характеру.

3. Другорядні фактори — що залежать від 
конкретних умов виробничого процесу і розробки 
проекту реінжинірингу бізнес-процесів.

Чимало науковців розглядали фактори, що 
впливають на процес реінжинірингу. Проаналізу-
вавши вище зазначене приходимо до висновку, що 

створювати безліч класифікаційних ознак факто-
рів є недоцільним. їх виділяють та оцінюють, для 
кожного проекту реінжинірингу бізнес-процесів, 
окремо. Тому вважаємо, розмежувати їх у такі три 
категорії чинників:

 — «залежні» — чинники, що залежать від ді-
яльності підприємства;

 — «незалежні» — чинники, що не залежать 
від діяльності підприємства;

 — «специфічні» — чинники, що залежать від 
проекту з реінжинірингу та від індивідуальних 
особливостей діяльності підприємства.

Взірець чинників, що впливають на реінжи-
ніринг бізнес-процесів підприємства наведено у 
табл. 3:

Таблиця 3
Взірець чинників впливу на реінжиніринг бізнес-процесів підприємств (складено автором на основі [15])

Чинники не залежні від підприємства Чинники залежні від підприємства

Державне регулювання Результат управлінських рішень

Динаміка ринку Тип виробничого процесу

Зростаюча конкуренція Ресурси підприємства

Зростаюча кількість нових підприємств Методи фінансування виробничого процесу

Високі новітні технології Команда, що розробляє і реалізує проект реінжинірингу

Вибагливі споживачі, клієнти Великі витрати

стадій життєвого циклу та впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів.

На практиці, реалізація комплексу антикри-
зових процедур починається на стадії занепаду, 
коли підприємство неплатоспроможне, і для від-
новлення його платоспроможності необхідно 
застосувати процедуру банкрутства [11, с. 9]. За-
пропонований підхід відрізняється, тим що до-
зволяє застосовувати інструменти реінжинірингу 
на усіх стадіях розвитку підприємства, незалежно 
від його фінансового стану та поставлених цілей. 
При цьому вирішується проблема: попереджен-
ня кризових явищ, пошуку оптимальних систем 
управління на основі поєднання інструментарію 
реінжинірингу.

Вплив різноманітних факторів стимулює за-
стосування конкретного набору інструментів ре-
інжинірингу, що покликані вирішити проблеми. 
це надає  підстави для виділення класифікацій-
них ознак реінжинірингу (табл. 4).

Класифікація реінжинірингу бізнес-процесів 
розкриває особливості його застосування на під-
приємствах і виступає підґрунтям для розуміння 
економічної сутності реінжинірингу.

Існуюча класифікація реінжинірингу ґрун-
тується на таких ознаках: масштаб, забезпечен-
ня, сфера спрямованості, терміни виконання, 
тип підприємства, спосіб реалізації, державний 
рівень.

При кардинальному перетворенні одного 
процесу повинні дотримуватися такі характерні 
ознаки, як зміна структури, істотне скорочення 
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тривалості, зменшення обсягів супроводжуючої 
документації, залучення зовнішніх ресурсів, вве-
дення раціональних інформаційних технологій 
в його діяльність. Якщо кінцевий результат при-
несе значний приріст ефективності та надасть 
можливість істотно підвищити темпи розвитку 
підприємства, то, безумовно, таке радикальне 
перепроектування одного бізнес-процесу є реін-
жинірингом «монопроцесним». Відповідно «полі-
процесним» є реінжиніринг, у ході якого вдоско-
налюється безліч бізнес-процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів управлін-
ня — це процес суттєвого поліпшення існую-
чих бізнес-процесів, через управління ієрархі-
єю рівнів бізнес-процесів підприємств, саме за 
рахунок їх кардинального перепроектування і 
підвищення ефективності функціонування апа-
рату управління, операційних та забезпечуючи 
підрозділів з метою посилення і забезпечення 
довготривалих конкурентних позицій із залу-
ченням широкого спектру інструментів пере-
проектування.

Реінжиніринг бізнес-процесів набуває все 
більшої популярності, в якості інструмента транс-
формації системи та отримання значних показни-
ків результативності господарської діяльності [20].

Висновки. Результати проведених дослі-
джень та світова практика доводять, що вітчизня-
ні підприємства будуть все активніше залучені в 
процеси реінжинірингу. Серед основних переваг 
такого підходу можна виділити простоту прове-
дення оптимізації як самих процесів з точки зору 

їх організації, синхронізації та взаємоузгодже-
ності, так і ресурсів, що споживаються процеса-
ми. Сформульовано переваги за використання 
інструментів реінжинірингу, засоби їх втілення. 
У сучасних умовах господарювання, запропо-
новано використання складових реінжинірингу 
бізнес процесів для стратегічного управління та 
поступового виведення із посткризового стану 
вітчизняних підприємств. Виділення бізнес-
процесів, їх аналіз та подальше покращення і 
вдосконалення — колосальний резерв для під-
вищення конкурентоспроможності компанії та 
ефективності діяльності.

Перспективним напрямом подальших до-
сліджень є визначення можливих форм і видів 
впровадження інструментарію реінжинірингу у 
діяльності вітчизняних підприємств та формуван-
ня єдиних підходів до визначення його сутності. 
Питання реінжинірингу бізнес-процесів є дуже 
важливим для сучасних підприємств, так як може 
дати поштовх щодо започаткування впроваджен-
ня методів реінжинірингу на підставі вже існую-
чого досвіду лідируючих підприємств, та надава-
тиме додаткові конкурентні переваги.
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Таблиця 4
Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на перебіг процедур реінжинірингу в розрізі етапів 

життєвого циклу підприємства (складено автором на основі [6, с. 55; 7 с. 2–3; 8, с. 5–8; 14])

Назва 
етапу «Створення» «Зростання» «Зрілість» «Спад» «Відродження»

Вплив 
внутріш-
ніх фак-
торів

1. Вибір місії підпри-
ємства.
2. Частка позикового 
капіталу у загальній 
вартості капіталу.
3. Оперативність укла-
дання угод.
4. Кваліфікація управ-
лінського персоналу та 
виконавців.
5. Неефективне марке-
тингове дослідження.

1. Частка позикового 
капіталу у загальній 
вартості капіталу.
2. Неефективне марке-
тингове дослідження.
3. Перевищення витрат 
над доходами.
4. Ефективна дивіденд-
на політика.

1. Рентабельність під-
приємства.
2. Платоспроможність.
3. Інноваційна політика 
підприємства.
4. Неефективне марке-
тингове дослідження.
5. Перевищення витрат 
над доходами.
6. Частка витрат на 
управління.

1. Частка позикового 
капіталу.
2. Неефективне 
маркетингове дослі-
дження.
3. Старіння управ-
лінського персоналу.
4. Перевищення ви-
трат над доходами.
5. Фінансові можли-
вості та стан.

1. Низький рівень ор-
ганізації виробництва
2. Неузгоджена робо-
та відділів.
3. Низька кваліфіка-
ція персоналу.
4. Зношення основ
них засобів.

Вплив 
зовнішніх 
факторів

1. Податкова та кредит-
ногрошова політика.
2. Зниження потенціалу 
галузей підтримки.
3. Попит та пропозиція 
на товари та послуги.
4. Економічна ситуація 
в країні.
5. Державна підтримка 
створених підприємств.

1. Попит на товари та 
послуги.
2. Податкова та кредит-
на політика.
3. Параметри спорідне-
них та підтримуючих 
галузей.
4. Фактори виробни-
цтва.
5. Конкуренція в галузі.

1. Гнучкость в управ-
лінні.
2. Купівельна спромож-
ність населення.
3. Діяльність державних 
органів влади.
4. Неефективна кредит-
но грошова політика.
5. Нестабільна податко-
ва політика.

1. Конкуренція 
2. Параметри спо-
ріднених та підтри-
муючих галузей.
3. Ціни на ресурси.
4. Резерви стратегіч-
них ресурсів.
5. Уповільнення в 
галузі.

1. Коливання ринко-
вої кон’юнктури.
2. Зниження плато-
спроможності по-
купців.
3. Зміни в законодав-
стві.
4. Уповільнення роз-
витку галузі.
5. Конкуренція у 
галузі.
6. Екологічна ситу-
ація.
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ного управління як одного з основних інструмен-
тів для реалізації організаційних та економічних 
пріоритетів. їх розвиток має велике теоретичне та 
практичне значення для економічного розвитку 
суб’єктів малого та середнього бізнесу та держави 
в цілому [7].

Один з найбільш перспективних і активно 
функціонуючих напрямів розвитку для України 

13. Totskyy, V. I. (2005). Orhanizatsiynyy rozvytok 
pidpryyemstva [Organizational development of the en-
terprise]. Kyiv, KNEU Publ., 247 p.

14. Filonovich, S. R. (2005). Ispol’zovaniye mod-
eley zhiznennogo tsikla v organizatsionnoy diagnostike 
[Using life cycle models in organizational diagnos-
tics]. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 4, 53–64.

15. Khammer, M., Champi, Dzh. (2006). Re-
inzhiniring korporatsii: manifest revolyutsii v biznese 
[Reengineering a corporation: a manifesto for a busi-
ness revolution]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber 
Publ., 288 p.

16. Khammer, M. (2005). Biznes v XXI veke: 
povestka dnya [business in the XXI century: agenda]. 
Moscow, Dobraya kniga Publ., 336 p.

17. Chernenko, M. (2000). Reinzhynirynh i 
psevdo reinzhynirynh [Reengineering and pseudo 

reengineering]. Rynok kapytala, 21, 41–49.
18. Yakovenko, S. I. (2004). Reinzhynirynh bi-

znes-protsesiv shlyakhom informatyzatsiyi upravlinnya 
na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Reengineering of busi-
ness processes by informatization of management at 
the enterprises of Ukraine]. Aktualni problemy ekono-
miky, 9 (39), 118–130.

19. Patyurel’, R. (1997). Sozdaniye setevykh or-
ganizatsionnykh struktur [Creation of network organi-
zational structures]. Problemy teorii i praktiki uprav-
leniya, 3, 76.

20. Sakun, L. M. (2020). Reinzhynirynh biznes-
protsesiv yak suchasnyy metod upravlinnya stratehichn-
ymy zminamy na pidpryyemstvi [business process reen-
gineering as a modern method of managing strategic 
change in the enterprise]. Ekonomika i orhanizatsiya 
upravlinnya, 2 (38), 81–97.

Постановка проблеми. З посиленням конку-
рентних факторів у діяльності суб’єктів госпо-
дарювання аграрного сектору економіки, роль 
і значення ефективного управління державою 
зростають ділові, виробничі, екологічні, соціаль-
но-економічні процеси. Тому впровадження та 
використання у фермерських господарствах (ФГ) 
та сільськогосподарських підприємствах систем-
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є аграрний. Воно й не дивно, адже з давніх-давен 
Україна славиться як аграрна країна. Тому багато 
підприємців, бізнесменів і інвесторів дивляться у 
бік сільського господарства.

На сучасному сільськогосподарському ринку 
України функціонує багато різних форм господа-
рювання, темпи розвитку яких не є однаковими 
на різних етапах формування аграрного ринку. 
Але однією з найпоширеніших форм підприєм-
ницької діяльності в аграрному секторі України 
є фермерське господарство. Саме фермерські 
господарства дають змогу ефективно поєднувати 
підприємницьку ініціативу селян, їх господарські 
можливості з інтересами держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
науковців постійно ведеться дискусія щодо ролі 
держави у розвитку фермерства в Україні. Теоре-
тичні, методологічні й практичні аспекти проблем 
організації створення та функціонуванні фермер-
ських господарств присвячена низка наукових 
праць як вітчизняних так і закордонних вчених. 
Так, зокрема С. Кваша підтримує оптимальне по-
єднання публічного управління економіки з рин-
ковим регулюванням, що допоможе забезпечити 
прискорене зростання кількості висококонку-
рентних фермерських господарств. Проблемами 
Інституціонального регулювання створення та 
розвитку фермерства приділяють увагу Ю. О. Бу-
гуцький, В. В. Липчук, О. І. Пахольчук, [1, 2, 3], 
М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур [8], 
К. А. Пилипенко [6, 7] та ін.

Незважаючи на значне опрацювання даної 
теми, досі залишаються дискусійними питання 
щодо формування та діяльності фермерських гос-
подарств, організації обліку та управління на цих 
підприємствах.

Метою статті є розкриття методичних засад 
інституційної формалізації різних правових форм 
фермерських господарств, окреслення інституцій-
них контурів вибору та затвердження фізичного 
або юридичного статусу господарського суб’єкта 
«фермера» з урахуванням національної інституцій-
но-правової бази та зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Інституціональ-
на складова фермерства формує дієві формальні 
та неформальні норми, правила й цінності. Фор-

мальні норми та правила (інститути) представ-
лені, по-перше, сукупністю нормативних доку-
ментів різного рівня впливу на аграрний ринок 
як цілісної інституційної структури; по-друге, су-
купністю відповідних інститутів та інституцій, які 
безпосередньо функціонують і забезпечують від-
творення виробничого потенціалу фермерських 
господарств. Інституціалізація, з одного боку, сти-
мулює підприємницьку активність фермерських 
господарств, їх економічне зростання на засадах 
структурноінноваційного відтворення виробни-
чого потенціалу, утвердження та функціонування 
фермерства як соціально-економічної системи, 
а з іншого — забезпечує подолання суперечнос-
тей між економікою та сільськогосподарським 
товаровиробником. Брак необхідних інституцій 
в Україні істотно обмежує основний ринковий 
механізм — конкуренцію, відчутно гальмує від-
творення виробничого потенціалу фермерських 
господарств, модернізацію економічної культури 
тощо [9, с. 85–86].

У процесі встановлення меж інституціо-
нального середовища фермерських господарств 
необхідно враховувати, що на ефективність його 
діяльності впливають цілі, завдання і стратегія 
розвитку національної економіки.

Нормативне регулювання створення та ве-
дення обліку фермерським господарством сфор-
мовано та наведено в рис. 1.

Основним нормативно-правовим актом, 
присвяченим створенню та діяльності фермер-
ських господарств в Україні, є Закон України 
«Про фермерське господарство» від 19.06.2003 
року [4]. Фермерське господарство є формою 
підприємницької діяльності громадян, які ви-
явили бажання виробляти товарну сільськогос-
подарську продукцію, здійснювати її переробку 
та реалізацію з метою отримання прибутку на зе-
мельних ділянках, наданих їм у власність та/або 
користування, у тому числі в оренду, для ведення 
фермерського господарства, товарного сільсько-
господарського виробництва, особистого селян-
ського господарства.

Дослідивши організаційно-інституційну іден-
тифікаційну структуризацію суб’єктів аграрного 
господарювання категорії «фермерські», можна 

Рис. 1. Інституціональне регулювання створення фермерських господарств (розроблено авторами)

Регулювання створення ФГ в Україні

Конституція України

Господарський Кодекс України від 
06.11.1991 №1799-XII. 

Сімейний Кодекс України
від 10.01.2002 № 2947-III

цивільний Кодекс України
від 16.01.2003 р. № 435-IV 

Земельний Кодекс України

Закон України «Про фермерське господарство» 

Податковий Кодекс України

Закон України «Про особисте селянське господарство» 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичної особи, фізичної особи-підприємців  
та громадських формувань» 
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стверджувати про відсутність їх розподілу за кри-
терієм фактичного розміру. Йдеться про ідентифі-
кацію господарств відповідно до розмірних класів, 
як то в країнах ЄС, де базовими критеріями іденти-
фікації фермерських господарств виступають еко-
номічний та натуральний показники — поділ ферм 

здійснюється з урахуванням двох показників: еко-
номічного та фактичного, що забезпечує більшу 
ефективність їх ідентифікації (табл. 1)

Тривалий досвід функціонування фермер-
ських господарств в Україні дозволив класифіку-
вати їх на форми, наведені на рис. 2. 

Таблиця 1
Типологізація фермерських господарств в Україні  

за класами економічного розміру та кількості працівників (розроблено авторами)

Суб’єкт
господарювання

Показники

середня кількість 
працівників за звітний 

період (рік) 

За економічним розміром на основі стандартного 
випуску (річний доход від будь-якої діяльності) 

Суб’єкти мікропідприємництва не перевищує 10 осіб
не перевищує суми, еквівалентної 2 млн евро, 

визначеної за середньорічним курсом НБУ

Суб’єкти малого 
підприємництва

не перевищує 50 осіб
не перевищує суми, еквівалентної 10 млн евро, 

визначеної за середньорічним курсом НБУ

Суб’єкти великого 
підприємництва

перевищує 250 осіб перевищує суму, еквівалентну 50 млн евро

Суб’єкти середнього 
підприємництва

решта, які не потрапили до перелічених вище критеріїв

Рис. 2. Класифікація фермерських господарств (розроблено авторами)

Класифікація фермерських господарств
Сімейні Сумісні

Власник 
голова сім’ї

Власність сім’ї
Участь сім’ї  

у власному капіталі
Складна оренда

Проста сімейна 
оренда

Приватно-орендні об’єднання та інші

В умовах сьогодення фермерські господарства 
створюються і функціонують в складних кризових 
умовах. Внаслідок цього вони ще не набули істотно 
впливової економічної і соціальної ролі в суспільстві. 
Однак їх наявність є важливим фактором відроджен-
ня українського села та подальшого розвитку ринко-
вих відносин у сфері сільського господарства.

Типи та форми інституціоналізації фермер-
ських господарств представлені на рис. 3.

Головними гальмуючими елементами роз-
витку фермерських господарств є недостатня фі-
нансова підтримка з боку держави, недостатній 
розмір земельних ділянок для ефективного гос-
подарювання, слабка матеріально-технічна база, 
відсутність необхідної величини стартового капі-
талу, проблеми кредитування тощо.

Однак держава сприяє створенню та розвит-
ку сімейних фермерських господарств. Зокрема, 
чинним законодавством для громадян, які ство-
рили сімейне фермерське господарство, передба-
чені такі переваги:

 — підприємницький статус для СФГ;
 — можливість легальної реалізації продукції;
 — пільги зі сплати єдиного соціального вне-

ску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування;

 — право на пенсію.
Право на створення фермерського господар-

ства має кожний дієздатний громадянин Украї-

ни, який досяг 18-річного віку та виявив бажання 
створити фермерське господарство.

При цьому заснувати фермерське господар-
ство може як один, так і декілька громадян. Голо-
вна умова полягає в тому, щоб усі засновники були 
родичами або членами сім’ї відповідно до Закону.

Згідно Закону можна виділити чотири форми 
ведення фермерського господарства:

1. Фермерське господарство — юридична 
особа.

2. Сімейне фермерське господарство — юри-
дична особа.

3. Фермерське господарство — фізична особа.
4. Сімейне фермерське господарство — фі-

зична особа-підприємець.
Фермерське господарство, зареєстроване як 

юридична особа, діє на основі статуту. У статуті 
зазначаються: найменування господарства, його 
місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяль-
ності, порядок формування майна (складеного 
капіталу), органи управління, порядок прийняття 
ними рішень, порядок вступу до господарства та 
виходу з нього та інші положення, необхідні для 
організації діяльності.

Фермерське господарство, зареєстроване як 
юридична особа, має статус сімейного фермер-
ського господарства за умови, що в його підпри-
ємницькій діяльності використовується праця 
членів такого господарства, якими є виключно 
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члени однієї сім’ї. Сімейне фермерське госпо-
дарство може залучати інших громадян виключно 
для виконання сезонних та окремих робіт, які без-
посередньо пов’язані з діяльністю господарства і 
потребують спеціальних знань та навичок.

Фермерське господарство без статусу юри-
дичної особи організовується на основі діяльності 
фізичної особи-підприємця і має статус сімейного 
фермерського господарства за умови використан-
ня праці членів такого господарства, якими є ви-
ключно фізична особа-підприємець та члени її сім’ї. 
Окремо визначено, що створюється таке сімейне 
фермерське господарство на підставі договору.

Договір про створення сімейного фермер-
ського господарства укладається членами однієї 
сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню. Форму такого договору законо-
давством не установлено, тому він укладається в 
довільній формі, але повинен містити: наймену-
вання, місцезнаходження (адресу) господарства, 
мету та види його діяльності; порядок прийняття 
рішень та координації спільної діяльності чле-
нів фермерського господарства; правовий режим 
спільного майна членів господарства; порядок 
покриття витрат та розподілу результатів (при-
бутку або збитків) діяльності господарства між 

його членами; порядок вступу до господарства та 
виходу з нього; трудові відносини членів фермер-
ського господарства, інші положення, що не су-
перечать чинному законодавству.

Головою сімейного фермерського господар-
ства без статусу юридичної особи є член сім’ї, 
зареєстрований як фізична особа-підприємець і 
визначений договором про створення сімейно-
го фермерського господарства. Такий голова або 
уповноважений ним один із членів господарства 
мають право виступати від імені фермерського 
господарства.

В інших формах фермерського господарства 
головою є засновник або інша визначена у стату-
ті особа. Тобто голова господарства визначається 
саме у статуті, а не в договорі, як у випадку із сі-
мейним фермерським господарством.

Членами фермерського господарства мо-
жуть бути подружжя, їх батьки, діти, які дося-
гли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які 
об’єдналися для спільного ведення фермерського 
господарства, визнають і дотримуються положень 
установчого документа фермерського господар-
ства. Членами фермерського господарства не мо-
жуть бути особи, які працюють в ньому за трудо-
вим договором (контрактом).

ТИПИ фермерських господарств
без статусу юридичної особи як фізична 
особа-підприємець (організовується на 
основі діяльності фізичної особи-підпри-
ємця і має статус сімейного фермерського 
господарства, за умови використання пра-
ці членів такого господарства, якими є ви-
ключно фізична особа-підприємець та чле-
ни її сім’ї); 

зі статусом юридичної особи:
сімейне фермерське гос-
подарство, в діяльності 
якого використовуєть-
ся праця членів такого 
господарства, якими є 
виключно члени однієї 
сім’ї; 

сімейне фермерське господар-
ством із залученням інших гро-
мадян виключно для виконан-
ня сезонних та окремих робіт, 
які безпосередньо пов’язані з 
діяльністю господарства і по-
требують спеціальних знань чи 
навичок.

Примітки

Створюється на базі ФОП. Членами такого ФГ є 
тільки ФОП і члени його сім’ї в розумінні ст. 3 СКУ. 
Діяльність цих суб’єктів регулюється спеціальним 
договором між ФОП і членами його сім’ї.
Договір можна вважати аналогом статуту. цей 
документ обов’язково посвідчується нотаріально (ч. 2 
ст. 8 Закону про ФГ) і повинен у собі містити (ч. 5 ст. 8 
Закону про ФГ):
(1) найменування господарства;
(2) його місцезнаходження (адресу);
(3) мету і види діяльності господарства; 
(4) порядок прийняття рішень і координації спільної 
діяльності членів господарства;
(5) правовий режим спільного майна членів 
господарства;
(6) порядок покриття витрат господарства;
(7) порядок розподілу результатів (прибутку або 
збитків) діяльності господарства між його членами; 
(8) порядок входу в ФГ і виходу з нього; (9) трудові 
відносини членів господарства; (10) інші положення, 
що не суперечать чинному законодавству.
Договір підписується ФОП, з одного боку, і членами 
сім’ї фермерами з іншого

Членами такого ФГ 
виступають виключно члени 
однієї сім’ї в розумінні ст. 3 
СКУ. ця юридична особа 
також діє на підставі статуту.

Юридична особа, що діє на підставі 
статуту.
Членами ФГ є члени сім’ї і родичі в 
розумінні ст. 3 Закону про ФГ.
У статуті обов’язково зазначаються (ч. 
4 ст. 1 Закону про ФГ): 
(1) найменування товариства; 
(2) його місцезнаходження (адреса);
(3) предмет і мета діяльності;
(4) порядок формування майна 
(складеного капіталу);
(5) органи управління;
(6) порядок прийняття рішень 
органами управління;
(7) порядок входу і виходу з 
господарства.
Також у статуті можуть прописуватися 
інші положення, що не суперечать 
законодавству України

Рис. 3. Форми інституціоналізації діяльності фермерського господарства [6]
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Громадяни, що створили фермерське госпо-
дарство, мають право облаштувати постійне міс-
це проживання в тій частині наданої для ведення 
фермерського господарства земельної ділянки, з 
якої забезпечується зручний доступ до всіх вироб-
ничих об’єктів господарства. Якщо постійне місце 
проживання членів фермерського господарства 
знаходиться за межами населених пунктів, то вони 
мають право на створення відокремленої фермер-
ської садиби, якій надається поштова адреса.

Для облаштування відокремленої садиби фер-
мерському господарству надається за рахунок бю-
джету допомога на будівництво під’їзних шляхів до 
фермерського господарства, електро- і радіотеле-
фонних мереж, газо- і водопостачальних систем.

Переселенцям, які створюють фермерське гос-
подарство в трудонедостатніх населених пунктах, 
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 
України, надається одноразова грошова допомога за 
рахунок державного бюджету у розмірі, що встанов-
люється Кабінетом Міністрів України [4].

Після укладання (складання) договору (де-
кларації) про створення сімейного фермерсько-
го господарства голова сімейного фермерського 
господарства має зареєструватися як фізична осо-
ба-підприємець або зареєструвати зміни до відо-
мостей про фізичну особу-підприємця в порядку, 
встановленому Законом.

Фермерське господарство створюється ви-
ключно на добровільних засадах. Професійний 
відбір осіб, які виявили бажання створити таке 
господарство, здійснює районна (міська) про-
фесійна комісія з питань створення фермерських 
господарств, склад якої формує і затверджує ра-
йонна (міська) рада. До складу професійної комі-
сії входять представники органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування території, 
на якій передбачається відведення земельної ді-
лянки для створення фермерських господарств, 
представники Асоціації фермерів та приватних 
землевласників і громадських організацій.

Висновок професійної комісії з питань ство-
рення фермерських господарств про наявність у 
громадянина достатнього досвіду роботи у сільсько-
му господарстві або потрібної сільськогосподар-
ської кваліфікації є умовою для державної реєстрації 
фермерського господарства і надання (передання) 
громадянину у власність або оренду земельних ді-
лянок для ведення фермерського господарства із зе-
мель державної і комунальної власності відповідно 
до чинного Закону [5].

Висновки. Фермерські господарства залиша-
ються однією з найпоширеніших форм господа-
рювання в аграрному секторі. Вони мають вагому 
інституціональну систему створення та діяльнос-
ті, направлену першочергово на забезпечення за-
доволення власних потреб сім’ї, опосередковану 
мотивацією отримати прибуток, за своєю при-

родою і класичним представленням є ринковим 
інститутом.

На сьогоднішній день існує багато проблем-
них питань з розвитку фермерського господар-
ства. Як показало дослідження міжнародного 
досвіду, в країнах ЄС базовими критеріями іден-
тифікації фермерських господарств виступають 
економічний та натуральний показники — поділ 
ферм здійснюється з урахуванням двох показни-
ків: економічного та фактичного, що забезпечує 
більшу ефективність їх ідентифікації. Такої іден-
тифікації в нашій державі не існує. Також треба 
розуміти, що фермерство —це діяльність в сфері 
сільського господарства, і в порівнянні з іншими 
галузями, найбільше пов’язана з ризиком, який 
залежить не тільки від матеріально-технічного за-
безпечення, досвідченості фермера, впливу рин-
ку, а ще й від природних умов. Також потрібно 
враховувати, що після створення фермерського 
господарства, воно буде приносити прибутки в 
середньому через 5 років. Тому деякі питання по-
требують подальшого дослідження.

Наразі головний напрямок у вирішенні на-
гальних задач зводиться до збільшення державної 
підтримки та державного регулювання розвитку 
фермерських господарств. Для підвищення ефек-
тивності діяльності цих господарств потрібні зна-
чні фінансові ресурси, які необхідні для оновлен-
ня матеріально-технічної бази та запровадження 
нових можливостей для господарювання.
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виться перед керівництвом підприємства. ця кон-
цепція включає до себе: стратегічну платформу; 
аналіз шансів і ризику ринку; розробку загальних 
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та особистих цілей; мотивація працівників; план 
по реалізації і концепція збуту; план по інвестиці-
ям; план розвитку персоналу.

Ризики будь-яких видів піддаються управ-
лінню, що дозволяє певною мірою передбачити їх 
наслідки та фінансові витрати для відшкодування 
збитків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань управління господарськими ри-
зиками підприємства приділяли увагу відомі такі 
вчені, як: Л. І. Воротіна, М. Д. Ганаба, Ю. В. Горо-
бець, В. В. Павелко, А. А. Норкин, І. М. Посохов, 
М. С. Пушкар, А. П. Шаргородский, В. Г. Шинка-
ренко, В. Шмороз та інші.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
заходів щодо управління господарськими ризика-
ми підприємства.

Виклад основного матеріалу. ТОВ «БЗПТО» 
є комерційним підприємством, створеним у 
м. Бердянськ на основі приватної форми власнос-
ті і являє собою товариство з обмеженою відпо-
відальністю, діяльність якого регулюється зако-
нами України «Про власність», «Про господарські 
товариства», і іншими законодавчими актами, що 
регулюють діяльність підприємств.

Завод є суб’єктом діяльності в області під-
йомно-транспортного устаткування, створений з 
метою задоволення потреби українських портів у 
необхідному устаткуванні.

Мета діяльності підприємства полягає у здій-
сненні виробництва устаткування й запасних час-
тин до нього використовуваного у важкій промис-
ловості й сільському господарстві.

Предметом діяльності підприємства є: про-
ектування й виробництво продукції; фінансово-
економічна, господарська, науково-виробнича й 
комерційна робота, а саме: організація системи 
по обміні досвідом між фахівцями заводу й інших 
підприємств; інвестиційна діяльність й інша ді-
яльність відповідно до діючого законодавства.

У галузі ризиків сформувались спеціальні мето-
ди управління ними. Вони відомі у фаховій термі-
нології як «Risk Management». Основним завданням 
цієї системи є створення та досягнення найбільш 
ефективної системи антикризових заходів.

Здійснення управління ризиками страховими 
компаніями визначається специфічністю страху-
вання як сфери бізнесу і пов’язано із діяльністю 
страховика, яка складається з безпосередньо-
го здійснення страхових операцій, інвестування 
фінансових ресурсів, здійснення звичайних для 
будь-якого суб’єкта господарювання функцій. 
Через те діяльність страховика містить три види 
ризиків: страховий, інвестиційний, загально-фі-
нансовий.

Два останніх можна віднести до ризиків, 
які не пов’язані із страховою діяльністю, на них 
впливають економічні та природні ризики.

Основними етапами управління страховим 
ризиком є:

1. Аналіз ризику передбачає його: розпізна-
вання; оцінювання; визначення дій для запобіган-
ня збитків. Основними методами кваліфікацій-
ного аналізу ризиків є такі: аналіз спостережень 
за виробничою діяльністю; аналіз свідчень пра-
цівників; аналіз організації об’єкта дослідження; 
аналіз окремих контрольних перевірок.

2. Оцінка ризику проводиться як правило по 
двом показникам: максимальному розміру збит-
ку, до якого може призвести даний ризик; ймовір-
ності настання події, яка може спричинити мак-
симальний збиток.

3. Контроль над ризиками здійснюється різ-
ними способами: зменшенням ризику; обмежен-
ням ризику або розсіюванням ризику; уникнен-
ням ризику.

4. Фінансування ризику полягає у викорис-
танні різних джерел коштів для покриття його на-
слідків. Фінансування ризиків здійснюється дво-
ма методами: самофінансуванням та переданням 
ризику іншому господарському об’єкту.

В цілому, головною метою керівництва під-
приємства є забезпечення фінансових прибутків, 
збереження платоспроможності підприємства 
за для довгострокового виживання. Тому що ці 
прибутки забезпечують персоналу довгострокові 
робочі місця, акціонерам — прибуток з акцій, на 
якій вони можуть розраховувати, споживачам — 
високо якісну продукцію, а в економіки вони 
потрібні в цілому для вирішення питань фінансу-
вання бюджету.

Фінансові можливості підприємства визна-
чають обсяги виробництва та реалізованої про-
дукції, дивідендна та кредитна політика та інше.

Майбутні фінансові можливості залежать від 
перспектив розвитку виробництва, маркетингу, 
НДДКР та інше, а це в свою чергу, обумовлено сьо-
годенними капіталовкладеннями — у досліджен-
ня, розробку та модернізацію продукції, підготовку 
персоналу, придбання нової техніці, у можливостях 
системи збуту та інше; управління інвестиціями; 
управління господарчими ризиками; управління 
фінансовим станом; дивідендна політика.

Щоб розробляти програму фінансового роз-
витку підприємства треба визначитись з його 
стратегічною орієнтацією.

Оцінюючи стратегічну орієнтацію бачимо, 
що у підприємства:

1) немає у наявності системної інформації 
про покупців, ринок та канали збуту;

2) немає інформації про потенціали ринку;
3) не проводиться аналіз можливості коопе-

рації;
4) не системне проведення диверсифікації; 
5) у програмі фінансового розвитку підпри-

ємства є такі напрями: загальна фінансова стра-
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тегія; управління активами; управління капітало-
мне проводиться аналіз потенціалу підприємства;

6) немає концентрації на сегменти ринку.
В той же час ми бачимо, що підприємство 

має великі резервні можливості щоб поліпшити 
фінансовий стан.

Підприємство є монополіст в економіці 
України по виробництву своєї продукції: протек-
торів хімічного захисту корпусів суден; ланцюгів; 
вантажозачепних пристосувань; пристосувань та 
засобів механізації судноремонту та інше.

У підприємства є усі фактори, щоб забезпе-
чити успіх підприємства у ринкових умовах: зріст 

ринку; диференціація по продукту; технологія не 
потребує високих капіталовкладень; доля у ринку 
складає вище ніж 25 %.

Оцінюючи можливість підприємства та його 
стратегічну орієнтацію, маючи прогнози попи-
ту на продукцію підприємства можна визначити 
його майбутню стратегію.

Як відомо стратегія підприємства — це довго-
строковий курс розвитку підприємства.

Тому місія підприємства може бути такою, 
що спрямована на вирішення найбільш важливих 
проблем роботи підприємства і потребує спеці-
альних програм та планів (рис. 1).

Рис. 1. Місія підприємства ТОВ «БЗПТО»  (складено авторами за даними ТОВ «БЗПТО»)

Місія підприємства

Отримати прибуток на 
вкладений капітал (ПВК)

не менше 20%
Підвищити свою репутацію

Підвищити рівень дивідендів 
вдвічі; підвищити рівень доходу 

робітника

Стратегії:
1. Продовжувати випуск тієї ж 
продукції та поставляти її на 
ринки, зберігаючи репутацію 
незмінною.
2. Вийти на ринки з новою 
продукцією.
3. Удосконалити управління 
активами.

Програми:
1. Програма покрашення
використання оборотного капі-
талу.
2. Програма зниження собівар-
тості продукції
3. Програма розробки нових видів 
продукції.
4. Програма модернізації виробів. 

Задачі:
1. На наступний рік: довести 
ПВК до 10%, дивіденди  до 1,5 
грн.
2. На другий рік: ПВК –15 %, ди-
віденди — до 1,9 грн, — знизити 
собівартість на 5 %.
3. На третій рік: ПВК –18 %, 
дивіденди – 2,2 грн.

Діяльність підприємства спрямована на за-
безпечення прибутковості і збереження жит-
тєдіяльності його, а щоб бачити перспективу 
підприємство повинно прогнозувати свою фінан-
сово-господарську діяльність.

Для того, щоб спланувати прибуток, потік гро-
шових коштів, підприємство повинно понад усе 
зробити точний прогноз своїх прибутків та витрат. 
Для цього воно повинно бути виявлено у тому, що 
воно зможе реалізувати достатню кількість своєї 
продукції по визначеній цілі, тобто воно повинно 
розробляти крім товарної стратегії ще й стратегію 
низьких витрат, тобто цінову стратегію.

Для розробки стратегії підприємств повинно 
усвідомити такі важливі елементи діяльності під-
приємства як: особливості організації бізнесу; рин-
ки збуту, де діє підприємство; продукція або послу-
га; ресурси; структура; виробнича програма та інше.

Аналіз діяльності підприємства дозволяє ви-
ділити такі чинники, що впливають на концепцію 
розвитку підприємства: потреби клієнтів та спо-
живачів; наявність можливостей і часу для впро-
вадження необхідних нововведень різних типів.

Отже, досліджуючи роботу підприємства, рі-
вень його завантаження, кадровий потенціал — 
можна зробити висновок, що така можливість у 
підприємства є:

1. Наявність потрібних ресурсів. Тому що у 
основному для виготовлення нових виробів по-
трібен металопрокат різного профілю, яких ви-
готовляють українські металургійні комбінати, то 
можна зробити висновок, що ресурси дозволяють.

2. Можливість використання власних та за-
лучених капіталовкладень. Зробивши аналіз ви-
користання власних засобів підприємства можна 
визначити, що у підприємства є можливість по-
ліпшити оборотність оборотних засобів та в необ-
хідних випадках прийняти рішення про збільшен-
ня капіталу підприємства, шляхом: приваблення 
інвесторів; позики (кредиту). Але, враховуючи ве-
ликі процентні ставки за кредит, то підприємству 
брати кредит недоцільно.

3. Рівень діючих технологій та можливостей 
їх модифікацій. Враховуючи, що випуск виро-
бів та техніці, окрім такелажу, протекторів хіміч-
ного захисту суден від іржі та якірних ланцюгів, 
здійснюється малими партіями, то рівень діючої 
технології з використанням універсального об-
ладнання достатньо забезпечує потреби виробни-
цтва. У виробництві такелажу, якірних ланцюгів 
та протекторатів хімічного захисту потрібно заді-
яти більш сучасні технології, справді у виробни-
цтві ланцюгів вже використовується напівавтома-
тичне обладнання шведської фірми.
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Діяльність підприємства ТОВ «БЗПТО» 
спрямована на забезпечення прибутковість та 
збереження життєздатності його, а щоб бачити 
перспективу підприємство повинно прогнозувати 
свою фінансово-господарську діяльність.

Для того, щоб сплачувати прибуток, потік 
грошових коштів, витрат, підприємство повинно 
понад усе зробити точний прогноз своїх прибутків 
та витрат. Для цього воно повинно бути впевнено 
у тому, що воно зможе реалізувати достатню кіль-
кість своєї продукції по визначеній ціні.

Для цього підприємство повинно точно знати 
не тільки витрати виробництва та збуту кожного 
свого виробу, але і як ціни та витрати співвідно-
сяться з цінами та витратами конкурентів. Для 
цього робиться стратегічний аналіз витрат.

Така інформація на підприємстві існує, а 
якщо б її не було, то це б означало, що підпри-
ємство ризикує, не знаючи своїх шансів на успіх.

Спираючись на прогнози збуту та попиту ме-
неджер виробництва планує обсяг і структуру ви-
робництва продукції, витрат виробництва; мене-
джер по збуту розробляє плани по забезпеченню 
виробництва факторами виробництва, розрахо-
вує витрати по збуту; менеджер по фінансам роз-
робляє загальну систему фінансових показників 
та прогнозну фінансову звітність.

Маючи цю прогнозну інформацію розробля-
ється основний прогноз фінансово-господарської 
діяльності, оскільки прибуток — це показник еко-
номічного зростання основної діяльності підпри-
ємства за визначений період (табл. 1).

Кожна виробнича діяльність може бути здій-
снена тільки тоді, коли вона має серйозне фінан-
сове забезпечення.

Щоб цього досягти підприємство повинно бо-
ротися за підвищення дохідності. А це, в свою чер-
гу, можливо коли підприємство вкладає фінансові 
результати: в забезпечення маркетингових стра-
тегій; інвестування у реальний основний капітал; 
для створення (відновлення або придбання) нових 
потужностей; для модернізації виробництва; при-
дбання устаткування, інструментів та інше; змен-
шення / збільшення оборотного капіталу.

Для забезпечення росту ринку підприємство 
повинно збільшити фінансування маркетингових 
досліджень.

Досвід закордонних компаній, що вкладають 
до 19 % від сум продажу товарів в маркетингові 
дослідження та рекламу показує, що на визначе-
ному етапі кожний вкладений долар в маркетинг 
та рекламу приносить 20 дол. прибутку.

Підприємство має широку асортиментну 
кількість продукції, яка забезпечує вимоги по ди-
ференціації по продукту.

На підприємстві є високотехнологічні авто-
матичні та напівавтоматичні лінії по виробництву 
ланцюгів, діє випробувана ливарна технологія у 
кокіль по виробництву протекторів, тобто техно-
логічне оснащення підприємства задовільне і не 
потребує високих капіталовкладень.

Та недостатня інформація, що є у підпри-
ємства про потенціал ринку і та інформація, що 
вдалося зібрати підказує, що у підприємства є 
можливість підняти свою долю у ринку до 50 %, 
за рахунок зниження тиску на ринок закордонної 
продукції, яка має високу ціну, та високу якість, 
випускаючи якісну продукцію за меншу ціну.

Підприємство має великі резервні можли-
вості щоб поліпшити своє фінансове становище, 
воно може:

 — збільшити обсяги виробництва; як старої 
продукції, так і освоєння виробництва та збуту 
нової продукції;

 — прийняти програму зниження витрат мате-
ріалів за рахунок збільшення технологічної про-
дукції, забезпечення її якості та удосконалення 
продукції;

 — поліпшити управління активами.
це дозволить підприємству збільшити обсяги 

виробництва та реалізації і виконати головну ціль 
загальної фінансової стратегії — бути стабільно 
платоспроможним.

Багатоцільовий характер діяльності підприєм-
ства призводить до необхідності формувати систе-
му стратегічних планів та програм, які зорієнтовані 
на розвиток підприємства. Підприємство повинно 
мати програму управління активами.

Прискорення оборотності супроводиться до-
датковим залученням засобів в оборот, а уповіль-
нення — відволіканням засобів з господарчого 
обороту, їх відносно довгим утриманням в запасах, 
незавершеному виробництві, готової продукції.

Тому доцільно управляти цими явищами, для 
цього проведено дослідження процесу управління 
товарно-матеріальними запасами.

Основні етапи процесу управління товарно-ма-
теріальними запасами на підприємстві складають із:

 — аналізу товарно-матеріальних запасів;
 — оптимізація структури товарно-матеріаль-

них запасів;
 — забезпечення прискорення оборотності 

товарно-матеріальних запасів;

 Таблиця 1
Прогнозовані фінансові результати на 2021 рік, 

складено автором за даними ТОВ «БЗПТО»

Операції Тис. грн.

Фінансові результати
1. Виручка від реалізації продукції
2. Витрати на виробництво реалізованої 
продукції, в тому числі: а) виробнича 
собівартість; б) витрати по просуванню 
товарів до ринку
3. Прибуток або збитки
Використання прибутку
Платежі до бюджету 
Дивіденди 
Нерозподілений прибуток

8001,51
4468,3

4349,8
118,5

2345,3
170,0
620,1
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 — забезпечення підвищення рентабельності;
 — забезпечення мінімізації втрат товарно-

матеріальних запасів у процесі їх використання.
Важливе значення на ефективність викорис-

тання фінансів підприємства має зниження дебі-
торської заборгованості.

Підприємство повинно здійснювати активне 
управління дебіторською заборгованістю:

 — визначити вартість для підприємства кре-
дитування покупців;

 — призначення знижок при своєчасних пла-
тежах;

 — формувати та аналізувати інформацію про 
покупців;

 — впроваджувати кредитні чеки покупців;
 — впроваджувати тактику «поліпшені умови 

платежу ліпше обслуговування дисциплінованих 
покупців».

Розглянувши кооперацію розвитку підпри-
ємства, його фінансову стратегію, досліджуючи 
та аналізуючи його діяльність ми прийшли до ви-
сновку, що підприємство має резерви поліпшення 
фінансового стану та поліпшення ефективної гос-
подарчої діяльності за рахунок збільшення таких 
стратегій. Поліпшення управління фінансовими 
ресурсами, в тому числі:

 — управління виробничими запасами;
 — управління активами;
 — управління капіталом.

це дозволить підприємству забезпечити до-
датковий випуск продукції без залучення нових 
ресурсів, а також підвищити ефективність вироб-
ництва. А це в свою чергу дати змогу, росту ринку 
продукції підприємства кожний рік на 20–25 %, 
що дозволить підприємству:

 — вкласти грошові кошти у маркетингові до-
слідження;

 — модернізувати виробництво;
 — придбати устаткування;
 — отримувати стабільні прибутки.

Якщо виникне потреба у інвестиціях, які пе-
ревищують фінансові можливості підприємства, 
воно зможе здійснити додатковий випуск акцій, 
що дозволить залучить до фінансово-господар-
ської діяльності грошові кошти акціонерів.

Підприємству користуватися кредитами бан-
ку сьогодні немає потреби.

Зробивши аналіз ТОВ «БЗПТО», визначив 
можливості та резерви поліпшення стану підпри-
ємства можливо запропонувати підприємству на-
ступні шляхи удосконалення стратегій розвитку 
підприємства:

1. На базі маркетингових досліджень розро-
бити товарну стратегію, тобто:

 — розширити випуск традиційної продукції;
 — провести модернізацію старої продукції;
 — продовжити розробки нових видів виробів, 

продукції та послуг;
 — «раціоналізацію використання», тобто нові 

обладнання для «старих» виробів.

2. Розробити маркетингову політику, тобто 
стратегію, направлену на:

 — скорочення витрат, здешевлення ціни на 
вироби та послуги, економічне обґрунтування цієї 
функціональної стратегії ми вже зробили раніше;

 — пошук нових споживачів продукції;
 — визначення сегменту ринку.

3. Зробити фінансову стратегію, тому що під-
приємство має резерви поліпшення фінансового 
стану, має недоліки у роботі, а фінансові мож-
ливості підприємства залежать від перспективи 
розвитку виробництва, маркетингу, НДДКР та 
іншого, а це в свою чергу, обумовлено сучасними 
капіталовкладеннями: в дослідження, розробку 
і модернізацію продукції, підготовку персоналу, 
придбання нової техніці тощо.

Природно, що у фінансової стратегії розвит-
ку підприємства знаходяться такі напрямки:

 — загальна фінансова стратегія;
 — управління готівкою та ринковими цінни-

ми паперами;
 — управління активами;
 — кредитна політика та фінансові прогнози.
 — спрямував ці засоби на модернізацію ви-

робництва, організацію виробництва нових виро-
бів, розширення виробництва.

Підприємство потрібно запропоновані стра-
тегії розвитку запроваджувати послідовно і пара-
лельно, що дозволить йому не потрапити у кризо-
ву ситуацію.

Оскільки компанія працює на ринку, що 
розвивається, з сильною конкуренцією, то для 
неї якнайкращою буде комбінована страте-
гія, націлена на рішення своїх конкурентних 
переваг і передбачаюча глибше проникнення 
і географічний розвиток ринку, з подальшою 
вертикальною інтеграцією вгору. це можна 
сформулювати таким чином: спочатку мінімі-
зувати витрати і тим самим укріпити свою кон-
курентну позицію, потім вийти на нові ринки, 
уклавши договори в регіонах, потім закріпитися 
в них, шляхом покупки існуючих подібних під-
приємств, а надалі прагнути до придбання част-
ки акцій виробництв.

Висновки. Розглянувши кооперацію роз-
витку підприємства, його фінансову стратегію, 
досліджуючи та аналізуючи його діяльність ми 
прийшли до висновку, що підприємство має ре-
зерви поліпшення фінансового стану та поліп-
шення ефективної господарчої діяльності за ра-
хунок збільшення таких стратегій. Поліпшення 
управління фінансовими ресурсами, в тому числі: 
управління виробничими запасами; управління 
активами; управління капіталом.

це дозволить підприємству забезпечити до-
датковий випуск продукції без залучення нових 
ресурсів, а також підвищити ефективність вироб-
ництва. А це в свою чергу дати змогу, росту ринку 
продукції підприємства кожний рік на 20–25 %, 
що дозволить підприємству: вкласти грошові ко-
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шти у маркетингові дослідження; модернізувати 
виробництво; придбати нове устаткування; отри-
мувати стабільні прибутки.
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ДЕМОГРАфІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

УДК 331.522 Л. В. Синяєва, 
І. С. Верховод

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  
ЖИТТЯ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація. Стаття присвячена розробці теоретико-методологічних основ формування політики підви-
щення соціального захисту та якості життя населення на сучасному етапі економічного розвитку країни. 
Доведено, що у широкому значенні соціальний захист становить зміст соціальної функції держави. Про-
аналізовано заходи Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки щодо забезпечення і під-
тримки високих стандартів соціального захисту, що вимагають функціонування відповідних спеціалізова-
них аналітичних засобів, баз даних формування та оцінки якості життя і соціальної політики.

Ключові слова: соціальний захист, якість життя, показники, індикатори, стандарти, стратегія, со-
ціальна політика, добробут населення.

Summary. The article is devoted to the development of the theoretical-methodological foundations of the forma-
tion of the policy of the increase of the social protection and the quality of the life at the present stage of the economic 
development. It has been proved that in the broad sense, the social protection is the content of the social function of the 
state. The measures of the State Strategy of Regional Development for 2021–2027 as for the providing and the support 
of the high standards of the social protection, which require the functioning of the appropriate specialized tools, the 
databases of their formation and the mark of the quality of the life and the social policy have been analyzed.
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розвитком ринку медичного страхування. Для по-
ліпшення забезпечення населення комунальними 
послугами не розроблено заходів для громадсько-
го контролю за використанням ресурсів, отриму-
ваних від споживачів. Останнього часу виникли 
проблеми пенсійного забезпечення населення 
України, проте жодних кроків не робиться для 
того, щоб подолати його монополізм у сфері пен-
сійного страхування. Зважуючи на сказане, нами 
зроблена спроба оцінити, чи впливають державні 
програми розвитку країни на використання на-
явного у суспільства економічного потенціалу [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В на-
укових дослідженнях вчених радянського і по-
страдянського періодів розглядаються важливі 
аспекти детермінації рівня і якості життя, роз-
робляються соціальні показники способу життя. 
Проблему способу життя і його якості досліджу-
вали е. П. Андрєєв, е. А. Ануфрієв, В. А. Артемов, 
Л. А. Арутюнян, І. В. Бестужев-Лада, Н. М. Блінов, 
В. І. Болтів, В. Г. Виноградський, Г. П. Гвоздьова, 
А. Г. Здравомислов, І. Т. Левикін, е. е. Писарен-

Постановка проблеми. Однією з фундамен-
тальних відмінностей сучасної України від інших 
країн є більша залежність добробуту широких 
верств населення від впроваджуваних державою 
заходів, спрямованих на життєзабезпечення насе-
лення країни в цілому. Розвиток соціальної сфери 
(науки, освіти, охорони здоров’я, культури) обу-
мовлює задоволення соціальних потреб населен-
ня, сприяє розвитку нації, впливає на економічне 
здоров’я суспільства.

У світовій практиці рівень і динаміка здоров’я 
населення серед компонентів рівня життя по-
ставлені на перше місце, оскільки розглядаються 
як базисна потреба людини і головна умова його 
діяльності. В Україні вирішення проблем бід-
ності пов’язується з підвищенням державних со-
ціальних стандартів та розширенням бюджетних 
можливостей соціальної політики без урахування 
розподілу доходів. Так, забезпечення якісної та до-
ступної освіти в Україні вважається завданням пе-
реважно державного сектора. Задоволення потреб 
населення в медичних послугах не пов’язується з 
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ко, е. В. Струков, С. Г. Струмілін, В. І. Толстих, 
Г. К. Черкасов, В. А. Шабалін, В. А. Отрут.

У вітчизняній науці проблема оцінки ком-
фортності середовища людського існування, 
міри задоволення людських потреб досліджува-
лась низкою науковців, серед яких е. М. Лібано-
ва, О. М. Гладун, О. С. Лісогор, О. А. Грішнова, 
Л. Г. Ткаченко, Н. В. Ковтун, О. М. Балакірєва, 
В. Г. Никифоренко, Г. В. Герасименко, О. В. Ма-
карова, В. Г. Саріогло, О. А. Гейман та багато ін-
ших [2, 6].

Певні кроки до пояснення досягнутих резуль-
татів щодо якості життя населення України були 
зроблені в роботах е. М. Лібанової, А. М. Коло-
та, О. В. Макарової, В. Г. Саріогло, Г. І. Терещен-
ко, А. В. Кудінової, Д. В. Верби, І. С. Верховод, 
Л. В. Синяєвої, А. В. Ярчук та деяких інших на-
уковців [1, 3, 4, 7].

Було також показано, що Україна відрізня-
ється від більш розвинутих країн не лише менши-
ми обсягами фінансування соціальної сфери, а й 
гіршою здатністю цих галузей забезпечити ефек-
тивне використання виділених фінансових ресур-
сів відповідно з потребами споживачів їх послуг.

Незважаючи на значний обсяг проведених до-
сліджень, ряд теоретичних і практичних питань є 
невирішеними. В теоретичному плані актуальність 
теми дослідження обумовлена необхідністю по-
дальшої розробки основних напрямків і механізмів 
підвищення якості життя населення країни.

Мета статті — поглибити розуміння залеж-
ності соціального захисту та якості життя в Укра-
їні від пропорцій розподілу ресурсів, що виділя-
ються на поліпшення їх характеристик.

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
нією з центральних проблем сучасності є погли-
блення протиріччя між особистістю і суспіль-
ством. Поглиблення цього протиріччя призводить 
до деградації особистості, до посилення її соці-
альної апатії, до зміцнення помилкових ціннос-
тей у духовному світі. Найбільшою особливістю 
сучасного періоду є посилення нерівномірності 
суспільного розвитку. Реформи, що йдуть в Украї-
ні останні десятиліття, змінили не тільки соціаль-
ні відносини, а й характер суспільного середови-
ща, психологічну атмосферу суспільства, життєві 
стратегії людей та якісну оцінку показників соці-
ального добробуту [4, 5].

У перехідний період розвитку суспільства по-
треба в соціальних гарантіях зростає, соціальні 
завоювання минулого необхідно використову-
вати як основу розвитку і вдосконалення зако-
нодавства, регульованих соціальних нормативів. 
Різке зниження уваги з боку держави до соціаль-
них проблем дискредитує ідею ринкових відно-
син як більш ефективну форму господарювання, 
ніж централізована економіка. Вже в перші роки 
реформи соціальні виплати були зменшені в на-

багато більшій мірі, ніж був знижений обсяг ви-
робництва товарів. це дезорієнтує суспільну волю 
і цілеспрямованість, виступає чинником дегра-
дації і власне виробництва, оскільки дозволяє 
його витрати здійснювати за рахунок зниження 
життєвих стандартів основної маси людей. Со-
ціальна функція економіки є не навантаженням 
на неї, а її органічною складовою, одним з най-
важливіших внутрішніх ресурсів і стимуляторів 
економічного розвитку. Без реалізації цієї функ-
ції вже в середньостроковому періоді економіка 
втрачає здібність не тільки до підвищення своєї 
ефективності, але і до простого відтворення. За-
стій в цьому стані веде до того, що не прагнення 
до підвищення ефективності виробництва, а со-
ціальні проблеми, необхідність зупинити падіння 
соціальної сфери, є передумовою і метою еконо-
мічних перетворень [6].

Найважливішою задачею в сфері соціальної 
орієнтації повинно стати суттєве підвищення її 
ефективності, концентрація зусиль на розв’язанні 
найбільш гострих соціальних проблем, пошук і 
розробка нових механізмів реалізації соціальних 
програм, що забезпечують скорочення невиправ-
даних бюджетних витрат, а також більш раціо-
нальне використання фінансових і матеріальних 
ресурсів у соціальній сфері. Сучасна система со-
ціального захисту України базується на старому 
фундаменті, який сформувався ще за часів ра-
дянської влади. В 2003 році прийнято новий пен-
сійний закон, який передбачає перехід системи 
пенсійного забезпечення до системи соціального 
страхування. Було розширено допомогу сім’ям і 
підвищено пенсії. В 1992 році створено Пенсій-
ний фонд України, який вперше узгодив заробіт-
ну плату із розміром допомоги, того ж року почала 
функціонувати Служба зайнятості населення. Під 
час проведення комплексних заходів соціально-
го захисту населення продовжувався процес під-
вищення розмірів всіх видів соціальних виплат, 
розширилось коло осіб, які користуються матері-
альною підтримкою держави. це було закріплено 
прийняттям цілого ряду законів («Про зайнятість 
населення», «Про мінімальний споживчий бю-
джет», «Про основи захищеності інвалідів», «Про 
статус і соціальний захист громадян, що постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 
інші) [2, 6].

Отже, найважливішим елементом соціальної 
ринкової економіки виступає соціальна держава. 
Головне в «державі добробуту» — це соціальний 
захист населення, під яким розуміють сукупність 
законодавчо встановлених економічних, соці-
альних і юридичних гарантій і прав, соціальних 
інститутів і установ, що забезпечують їх реаліза-
цію для підтримки життєзабезпечення і діяльно-
го існування різних соціальних верств і груп на-
селення, перш за все, вразливих. Інакше кажучи, 
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провідним завданням соціального захисту насе-
лення повинен бути захист від соціальних ризиків 
шляхом комплексного сприяння людині з боку 
держави у вирішенні різних проблем упродовж 
усього її життя, що потребує найповнішого ви-
користання усіх видів ресурсів, серед яких люд-
ські набувають особливого значення. Соціальний 
захист передбачає розвиток за рахунок держави 
освіти, охорони здоров’я, довкілля, підвищення 
професійної підготовки працівників. Створення 
системи соціального захисту передбачає наступні 
напрями діяльності держави:

— забезпечення членам суспільства високого 
прожиткового мінімуму і надання матеріальної 
допомоги тим, кому внаслідок об’єктивних при-
чин вона необхідна;

— встановлення привілеїв незаможним і ви-
лучення привілеїв у тих, хто в них не має потреби;

— створення умов, що дозволяють громадя-
нам заробляти кошти для повноцінного життя 
будь-якими способами, які не суперечать закону;

— створення умов, що забезпечують задово-
лення високого рівня потреб громадян в освіті, 
медичній допомозі тощо;

— забезпечення сприятливих умов праці для 
найманих працівників, захист їх від негативних 
впливів ринкової економіки;

— забезпечення екологічної безпеки членів 
суспільства;

— захист цивільних і політичних прав і сво-
бод, що відповідають принципам правової, соці-
альної держави;

— захист від політичного переслідування і ад-
міністративного свавілля;

— забезпечення свободи духовного життя, за-
хист від ідеологічного тиску;

— створення сприятливого соціально-психо-
логічного клімату як в суспільстві загалом, так і в 
окремих його осередках і структурних рівнях, за-
хист від психологічного тиску;

— забезпечення максимальної стабільності 
суспільного життя.

Для реалізації цих заходів необхідно вивчати 
прагнення людей, які дійсно належать до числа 
найважливіших соціальних явищ.

Головними завданнями соціальної діяльності 
держави на сучасному етапі мають бути:

1) ліквідація бідності і забезпечення дина-
мічного зростання рівня життя населення, в пер-
шу чергу, за рахунок збільшення заробітної пла-
ти, пенсій та стипендій, компенсаційних виплат 
тощо;

2) соціалізація структурних складових еконо-
міки, що реалізується у державі (блоків структур-
ної, інвестиційної, цінової, бюджетної, грошово-
кредитної, податкової діяльності тощо);

3) забезпечення умов максимально повної 
реалізації принципів соціальної справедливості, 

виконання соціальних прав, гарантій людини, ви-
значених конституцією;

4) забезпечення соціальної стабільності та со-
ціальної безпеки [4].

Показником результативності соціальної ді-
яльності держави є рівень та якість життя насе-
лення, за ступенем розвитку соціальної сфери та 
добробуту народу, рівнем його освіченості і трива-
лості життя, за цими ж параметрами оцінюються 
успіхи трансформаційних процесів.

Найважливішими елементами соціальної ді-
яльності держави є сприяння високому рівню за-
йнятості населення через формування відповідних 
механізмів підтримки зайнятості, забезпечення со-
ціального захисту проведенням політики доходів 
шляхом застосування різних форм компенсацій, 
індексацій, надання допомоги найбіднішим, за-
безпечення допомоги в разі безробіття, соціальне 
страхування тощо. Держава у своїй діяльності по-
винна забезпечувати реалізацію двох підходів щодо 
політики доходів, яка спирається на гарантії забез-
печення для кожного індивіда існування не нижче 
межі бідності (європейський підхід, що заснований 
на провідній ролі держави та принципах соціальної 
справедливості), та створенням умов для економіч-
ної активності населення (американський підхід, 
що заснований на економічній раціональності).

Головна мета держави — дати поштовх зрос-
танню темпів економічного розвитку на основі 
підвищення суспільного виробництва для подаль-
шої соціалізації економіки, забезпечення гідного 
рівня та якості життя людини.

Соціальні функції держави впливають на її 
обов’язки перед суспільством, регламентуються 
Конституцією і об’єднують численні складові, 
до основних з яких належать: забезпечення хоча 
б простого відтворення населення з поліпшен-
ням якості життя та стану генофонду, відтворення 
потенціалу ресурсів праці за вимірами його духо-
вності, здоров’я професійного рівня, забезпечен-
ня зайнятості, мінімального прожиткового рівня, 
розвитку охорони здоров’я, освіти, культури, по-
ліпшення стану довкілля за коротко- та довго-
строковими програмами.

Головною функцією соціальної сфери є 
функція соціального відтворення різних верств і 
груп населення як суб’єктів історичного проце-
су, а також їх всебічного життєзабезпечення. ця 
функція є однією з найважливіших для розвитку 
суспільства. У ній виявляється необхідність реа-
лізації генеральної потреби всього суспільства в 
підтримці свого існування і перспектив цілісності 
та історичного розвитку [5].

Відтворення соціальних суб’єктів являє со-
бою процес еволюції всієї системи соціальних 
відносин. Система соціальних відносин охоплює 
всі прояви життя соціальної спільноти і проявля-
ється у безперервному функціонуванні соціаль-
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ної структури, соціальних інститутів, соціальних 
норм і цінностей у межах конкретних еконо-
мічних систем або певного історичного періоду. 
циклічність відтворення поколінь людей втілює 
тенденції зміни соціальної системи, властиві кон-
кретному етапу суспільного розвитку.

Одночасно з кількісним аспектом, що харак-
теризує фізичне відтворення людей, соціальне 
відтворення, як функція соціальної сфери, має не 
менш важливий якісний зміст, пов’язаний з від-
творенням певних соціальних якостей, необхід-
них людині для життя.

Для визначення ефективності соціальної по-
літики застосовуються різні індикатори. Так, у 
якості найважливішого міжнародного індикатору 
якості життя застосовується індекс розвитку люд-
ського потенціалу, який базується на таких показ-
никах: очікуваної тривалості життя, рівня освіти 
і рівня життя, що вимірюється на базі реального 
ВВП на душу населення. На сучасному етапі та-
кож використовуються:

— показники рівня життя (доцільний коефі-
цієнт диференціації доходів), індекс концентрації 
доходів населення (індекс Джіні), поріг бідності 
і багатства, коефіцієнт соціальної стратифікації 
населення, міра задоволення потреб, структура 
прибутків і витрат іін.;

— мінімальні державні стандарти (прожитко-
вий мінімум, мінімальна заробітна плата тощо);

— соціально-демографічні показники (три-
валість життя, динаміка захворюваності, наро-
джуваності, смертності);

— показники економічної активності на-
селення (співвідношення зайнятих в різних сек-
торах економіки, рівень зайнятості і безробіття, 
самозайнятість, міграція населення і її причини, 
міграція інтелектуалів);

— показники соціальної напруженості 
(участь в політичних заходах, страйках, поріг без-
робіття, динаміка злочинності, корупція і т. д.);

— показники розвитку соціальної сфери (рі-
вень бюджетної забезпеченості регіону, частка 
державних і комерційних структур, позабюджетні 
соціальні фонди, співвідношення платних, піль-
гових і безкоштовних послуг тощо);

— частка витрат на екологію в ВВП.
Оцінюючи соціально-економічну ситуацію в 

Україні за допомогою названих індикаторів, мож-
на зробити висновок про те, що курс реформ, що 
проводиться на протязі багатьох років, не супро-
воджувався певною соціальною політикою. Дер-
жава по суті припинила контролювати найважли-
віші соціальні процеси. Замість цього час від часу 
ухвалювалися кон’юнктурні популістські рішен-
ня, які лише посилювали недовір’я до влади і до 
перетворень, що проводяться нею.

Соціально не обґрунтований курс реформ 
і послаблення державного регулювання еконо-

міки обернулися найтяжчою кризою всієї соці-
альної сфери. Соціальна ціна реформ виявилася 
дуже високою для більшості населення України, 
яка понесла величезні, багато в чому непоправні 
втрати.

Те, що жителі України живуть погано і дуже 
погано, для експертів Світового банку не є секре-
том. У липні поточного року фахівці Світового 
банку проаналізували рівень життя в нашій кра-
їні і дійшли висновку, що бідних в Україні стало 
більше.

економічна криза, що почалася в Україні в 
2014 році, призвела до того, що рівень бідності за-
раз вище, ніж п’ять років тому. Якщо в 2014 р. за 
межею бідності жили 15 % населення України, то 
сьогодні — 25 %.

Фахівці Світового банку спробували підня-
ти настрій українцям все тими ж розмовами про 
«потенціал». Зокрема, за їх словами, економічний 
потенціал України вище, ніж в Польщі, Румунії, 
Грузії, Індонезії. Наша країна має не тільки най-
більші в Європі запаси родючих земель, а й ви-
гідне географічне положення. Однак всі ці плюси 
перекреслюються державною політикою, яка y 
сфері економічного розвитку відстала на 20 років.

Про рівень життя в країні можна судити по 
співвідношенню забезпечених і бідних верств на-
селення. Зіставлення бідності між країнами но-
сить умовний характер в силу неоднакової бази 
(мінімального прожиткового рівня). Бідність 
більшості населення, як і раніше, залишається го-
ловною соціальною проблемою України.

Важливою складовою частиною економіч-
ного потенціалу є національне багатство, яке є 
сукупністю матеріальних ресурсів, накопичених 
продуктів минулої праці, врахованих і залучених 
до економічного обороту природних ресурсів. Та 
частина сукупного суспільного продукту, що зали-
шається за вирахуванням спожитих у процесі ви-
робництва засобів праці і матеріальних витрат, є 
національним доходом, зростання якого дозволяє 
державі підвищувати мінімальний розмір оплати 
праці та пенсії, здійснювати соціальні програми. 
Показник рівня ВВП в Україні та ВВП на душу 
населення за паритетом купівельної спроможнос-
ті свідчить про ступінь багатства країни і її мож-
ливості забезпечити більш високий рівень життя.

Найбільш відстаючим компонентом якості 
життя, в зіставленні з розвинутими країнами, є 
всі види послуг населенню. У розвинених країнах 
платні послуги займають в споживчому бюджеті 
населення, як правило, більше місце, ніж харчу-
вання. ці послуги, по-перше, не можна порівня-
ти з українськими за складом, по-друге, вагома 
відмінність якості цих послуг, відповідно, і ціни 
на них. Розвиток соціальної сфери (науки, осві-
ти, охорони здоров’я, культури) має обумовлю-
вати задоволення соціальних потреб населення, 
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сприяти розвитку нації, впливати на економічне 
здоров’я суспільства [7, 8].

У світовій практиці рівень і динаміка здоров’я 
населення серед компонентів рівня життя постав-
лені на перше місце, оскільки розглядаються як 
базисна потреба людини і головна умова його ді-
яльності. Криза останніх років призвела до зрос-
тання смертності. За статистикою Міністерства 
фінансів України, в 1991 р. в країні проживало 
51,5 мільйона чоловік. А вже на 1 січня 2020 р., за 
офіційними даними, населення скоротилося до 
41732 779,0 тис. осіб. Реально ж, вважають екс-
перти, в Україні сьогодні проживає близько 36 
мільйонів жителів (близько 7–8 мільйонів працю-
ють за кордоном).

Природне скорочення населення у 2019 р. 
склало 272297 осіб. Але і це ще не все: за прогно-
зами ООН, до 2050 р. населення України скоро-
титься ще на 6,5 мільйонів осіб. Динаміка смерт-
ності значною мірою визначається ослабленням 
здоров’я, погіршенням охорони здоров’я і харчу-
вання людей.

Українська медицина знаходиться в занепаді. 
Майже вдвічі скоротилася чисельність середнього 
медперсоналу: з 607 тисяч до 367 тисяч осіб. Ме-
дики їдуть за кордон через низькі зарплати. На чу-
жині їм пропонують набагато кращі умови. Так, в 
Білорусії діє програма з працевлаштування фахів-
ців з України. Запрошеним лікарям пропонують 
місце в гуртожитку або будинок, а також зарплату 
понад 350 дол. для лікарів-терапевтів.

Для подолання цих негативних факторів 
необхідно додаткове фінансування цих галузей, 
що утруднене в сьогоднішніх умовах України, але 
дуже важливо для подальшого розвитку і добро-
буту країни. Підвищення якості життя громадян 
є першочерговим завданням будь-якої держави, 
яка прагне до більш високого рівня економічного 
розвитку.

Наслідком приватизації і інфляції стала де-
формована соціальна структура суспільства. Ста-
лися розпад і декваліфікація робочого класу і на-
уково-технічної інтелігенції. Виник новий вузький 
прошарок людей — клани (приблизно 7 % загаль-
ної чисельності населення), які здійснили перероз-
поділ суспільного багатства на свою користь [9].

У трансформаційний період ще більш заго-
стрилися екологічні проблеми, що пов’язано не 
тільки з наслідками чорнобильської катастрофи, 
але і з результатами сімдесятирічного ігнорування 
охорони природи (навколишнього середовища). 
За оцінками зарубіжних експертів, щорічні втра-
ти України від неефективності і екологічно не-
виваженого природокористування, забруднення 
навколишнього середовища складають від 15 до 
20 % її національного прибутку.

Таким чином, можна зробити очевидний ви-
сновок, що соціально-економічні наслідки реалі-

зації впровадження ліберально-монетаристської 
моделі ринкової трансформації для України ви-
явилися неефективними.

На грані повного руйнування знаходяться 
практично всі галузі соціальної сфери: освіта, 
охорона здоров’я, культура, громадський тран-
спорті й ін. їх хронічне недофінансування, надто 
низький рівень заробітної плати, матеріально-
технічна незабезпеченість призвели до розвалу 
багатьох підприємств і систем життєзабезпечен-
ня, плинності кваліфікованих кадрів. Значно по-
меншала доступність соціальних послуг для осно-
вної маси населення внаслідок різкого зростання 
їх платності.

Не меншу небезпеку для України містить в 
собі загроза депопуляції в зв’язку з погіршенням 
всіх демографічних показників народжуваності, 
смертності, природного приросту, очікуваної три-
валості життя.

В основі цих негативних процесів, що перед-
бачають зниження репродуктивного потенціалу, 
погіршення генофонду, лежать не стільки чисто 
демографічні закономірності, скільки соціально-
економічні чинники (табл. 1).

Якість життя трактується як головна мета 
соціально-економічного розвитку та найважли-
віший критерій ефективності управління еко-
номічними процесами та соціальною сферою. 
Посилення уваги до проблем якості життя на-
селення змушує уряд країни при розробці стра-
тегії соціально-економічного розвитку врахову-
вати суспільну думку щодо пріоритетів розвитку. 
Важливо визначити, як впливає суспільство на 
світогляд та світосприйняття людини, чи є у неї 
можливість отримувати задоволення від процесу 
праці, чи може вона розвиватися протягом усього 
життя та, будучи здоровою, робити значний вне-
сок у загальносуспільний розвиток. це зумовлює 
необхідність виявлення взаємозв’язків складових 
якості життя, нових підходів до створення та ви-
користання методів оцінки якості життя людини 
[11, c. 541].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
констатувати наступне: зростання вагомості бю-
джетних трансфертів та законодавчо встановлю-
ваних соціальних стандартів для населення не 
вирішує, а консервує проблему низького рівня 
соціального захисту та якості життя. Збережен-
ня домінування бюджетного фінансування хоча 
й сприяє збереженню доступності створюваних 
галуззю благ, проте суттєво уповільнює процеси її 
розвитку, перешкоджає розширенню пропозиції 
та її диверсифікації, відповідно з потребами спо-
живачів.

Таким чином, ми вважаємо, що в умовах су-
часної України домінування бюджетного фінан-
сування створює скоріше перешкоду, ніж пере-
думову поліпшення внеску коштів в соціальний 
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Таблиця 1
Оцінка якостіжиття населення України, за основними показниками  

(складено авторами за даними: http://www.ukrstat.gov.ua)

Показник 2015 2019

Природне середовище

Індекс екологічної безпеки 0,6256 0,5287

Частка населення, яке вважає екологічну ситуацію у своєму місті / селі відносно або ціл-
ком благополучною, %

45 39

Державні видатки в галузі екології, у% до ВВП 0,6 0,53

Соціальне середовище

Здоров’я

Бюджетні видатки на охорону здоров’я, у% до ВВП 1,13 2,29

Кількість лікарняних закладів, тис. 1,8 1,7

Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб на 10000 населення 186 171

Кількість середнього медичного персоналу, осіб на 10000 населення 88,6 63,82

Очікувана тривалість життя при народженні, років (жінки) 77 74,8

Очікувана тривалість життя при народження, років (чоловіки) 68,1 62,8

Освіта

Бюджетні видатки на освіту, у% до ВВП 6,67 4,50

Дошкільні навчальні заклади, тис. 15 14,9

Загальноосвітні навчальні заклади, тис. 17,6 16,9

Вищі навчальні заклади (3–4 рівень акредитації), од. 277 289

Частка населення, яке скоріше або повністю задоволено своєю освітою, % 41 38

Частка населення, якому не вистачає можливості дати дітям повноцінну (бажану) освіту, % 22 29

Безпека

Всього виявлено злочинів 529139 523911

Всього засуджено осіб 102170 56638

Культура

Бюджетні видатки на культуру, мистецтво, фізичну культуру, туризм, у% до ВВП 1,13 13,4

Кількість закладів культури, мистецтва за видами (театри, музеї, бібліотеки, стадіони, 
палаци спорту, гуртки тощо), тис. 

34356 19117

Кількість внутрішніх туристів і екскурсантів, на 100 тис. населення 1490 1260

Туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон, осіб 2085203 720265

Частка населення, якому вистачає повноцінного дозвілля, % 24,6 21,2

Частка населення, якому не вистачає можливості повноцінно проводити відпустку, % 42,4 56,7

Житло

Розмір житлової площі, м² на 1 особу 23,9 23,9

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець року, тис. 657 765

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло протягом року, тис. 3 2,7

ВВП на одну особу за ПКС у дол. США 3054,6 2639,82

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року 143,3 113,7

Співвідношення зовнішнього боргу та ВВП, % 54

Тіньова економіка, % 42 32

Частка населення, яке вважає себе бідними, % 27 24,6

Зайняте населення працездатного віку, у% до населення відповідної вікової групи 64,5 56,1

Безробітне населення працездатного віку, у% до економічно активного населення відпо-
відної вікової групи

9,7 9,9

Темпи зростання номінальної заробітної плати, до попереднього року, % 106,0 137,1

Темпи зростання реальної заробітної плати, до попереднього року, % 93,5 119,1

Суспільно-політичне середовище

Частка населення, яке незадоволене роботою уряду, % 42 69,6

Частка населення, яке вважає, що сьогодні в Україні люди можуть вільно висловлювати 
свої політичні погляди, % 

72 65

Довіра до ЗМІ, % 19 48

Частка населення, яке повністю або скоріше за все задоволене своїм життям, % 32 25
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захист і зростання якості життя населення. Така 
монополія провокує розвиток неформального 
розвитку економіки та суттєво обмежує її можли-
вості відповідно до потреб населення.
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Постановка проблем економічної реінтеграції 
Українського Донбасу. Природне відторгнення 
національним менталітетом українських про-
столюдинів нечесного збагачення, причетних до 
влади та ігнорування чиновництвом соціальної 
справедливості, стало одним з мотивів Першого 
(2004–2005 рр.) і Другого (листопад 2013-лютий 
2014 рр.) Майданів у м. Києві та сепаратистського 
спалаху (весна 2014 р.) на Українському Донбасі 
(Луганська і Донецька області Донбасу). За зо-
внішнім підбурюванням розпочався внутрішній 
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ЧАСТИНА 1. фОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ  

СЕПАРАТИСТСЬКОГО СПАЛАХУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ

Анотація. У статті розкрито хронологію становлення соціально-економічних передумов виникнення 
навесні 2014 р. сепаратистського спалаху на Українському Донбасі. Визначено вимоги безпечної економічної 
реінтеграції окремих районів Луганської та Донецької областей, які пов’язані з досягненням територіальної 
єдності України на засадах забезпечення соціальної згуртованості населення. Обґрунтовано необхідність 
уточнення діючої англосаксонської моделі ринкової економіки відкритого типу шляхом впровадження док-
трини 3-х С: соціальне прогнозування, соціальне планування, соціальне управління.

Ключові слова: духовно-моральний настрій, безпечна економічна реінтеграція, соціальний статус, со-
ціальна стратифікація, наука, стратегія, план, ринок, програма.

Summary.The article reveals the chronology of the establishment of socio-economic preconditions for the emer-
gence of spring 2014. separatist outbreak in the Ukrainian Donbass.The requirements of safe economic reintegration of 
certain districts of Luhansk and Donetsk regions, which are related to the achievement of territorial unity of Ukraine 
on the basis of ensuring social cohesion of the population, are determined.The necessity of specifying the current Anglo-
Saxon model of open market economy by introducing the doctrine of 3 C: social forecasting, social planning, social 
management is substantiated.

Key words: spiritual and moral mood, safe economic reintegration, social status, social stratification, science, 
strategy, plan, market, program.
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громадянсько-збройний конфлікт місцевого на-
селення за участі інтернаціоналістів з каральними 
батальйонами олігархів, який призвів до поділу 
території обох областей на частини, підконтрольні 
центральним органам влади, та непідконтрольні, 
в яких з часом були самопроголошені, так звані, 
«Луганська народна республіка» (12.05.2014 р.) та 
«Донецька народна республіка» (24.05.2014 р.).

Кінцевою метою економічної реінтеграції 
окремих, непідконтрольних районів Луганської 
і Донецької областей повинно стати поновлення 
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минулого, або створення нового соціального ста-
тусу Людей, щоб кожний знайшов своє місце: по-
перше, у життєдіяльності місцевості, де він меш-
кає; по-друге, у регіоні, де він працює; по-третє, 
у Республіці, громадянином якої він є. Процеси 
і процедури економічної реінтеграції окремих 
неконтрольованих районів Українського Донба-
су повинні базуватися на наявності економічних 
свобод Кожного для досягнення свого особистого 
соціального статусу.

У зв’язку з цим, органам центральної й регі-
ональної влади необхідно, з одного боку, більшу 
увагу зосереджувати на заохоченні Людей до їх-
нього особистого розвитку, посилення їхньої ролі 
в суспільстві та розширенню їхніх можливостей 
щодо вибору свого майбутнього. З іншого боку, 
органам державної влади різних рівнів адміністра-
тивно-територіального устрою необхідно дбати, 
щоб Люди брали на себе відповідальність як за 
свій вибір, так і за його досягнення, забезпечуючи 
реалізацію наголошеного Урядом людино-цен-
тристського підходу до стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку.

Реалізація у стратегії економічної реінтеграції 
окремих районів Луганської і Донецької областей 
такого підходу призвана замістити сепаратистські 
настрої населення на бажання відновлення тери-
торіальної цілісності держави під єдиним соціаль-
ним і правовим забезпеченням. Духовно-мораль-
ний настрій населення непідконтрольної частини 
території Українського Донбасу повинен стати 
предметом особливої уваги державного впливу за-
вдяки використанню доктрини «3-х С»: соціальне 
прогнозування, соціальне відтворення, соціальне 
управління [1, с. 348–350]. це стане основою від-
чутного поліпшення соціальної довіри населення 
до центральних органів загальнонаціональної 
влади.

Обрання під зовнішнім впливом Міжнарод-
ного геополітичного бізнесу переходу від соціа-
лізму до капіталізму шляхом соціально-еконо-
мічної трансформації народного господарства і 
українського суспільства на основі англосаксон-
ської моделі ринкової економіки відкритого типу 
призвело до соціальної стратифікації українсько-
го народу — диференціації населення країни на 
більш і менш заможні класи, на меншу частку 
надто багатих і більшу частку дуже бідних. Тобто, 
до їх незвичайного, по відношенню до минулого, 
нового соціального статусу «буржуїнів-феодалів» 
та простих людей як їхніх наймитів.

В Україні під зовнішнім впливом здійснюєть-
ся змістовна переорієнтація духовно-моральних 
якостей радянських людей на віртуальні цінності 
капіталістичного життя з так званим «людським 
обличчям», яке з благословіння Папи Римського 
Франциска і світових олігархів, на чолі з сім’ями 
Рокфеллерів та Ротшильдів, визначено на сьо-

годні як «інклюзивний капіталізм». Мотиваціями 
життєдіяльності стала орієнтація: для багатих — 
на заможність й наживу, а для бідних — на жебра-
кування й біологічне виживання.

На період до 2030 р. за ідеологією світової 
великого перезавантаження, автором якої є ні-
мецький професор економіки Клаус Швайба, 
що заснував ще у 1971 р. Всесвітній економічний 
форум у Давосі (ВеФ) буде здійснено перехід до 
капіталізму стейкхолдерів. Буде усунуто середній 
клас і соціальну поляризацію суспільства, під гас-
лом «рівності і братерства» залишаться тільки бід-
ні (99 %) і управляючий олігархат (1 %).

В Україні протягом одного покоління відбув-
ся перехід від усталеного способу й укладу життя 
в адміністративно-командній системі управління 
народним господарством з плановою дисциплі-
ною, в отриманні соціальних гарантій та соці-
альних послуг до ринкової економічної розрухи 
з загостренням старих і виникненням нових со-
ціальних хвороб з негативними наслідками для 
життєдіяльності: безробіття і бомжування; пия-
цтва, наркоманії і проституції; насильства й бан-
дитизму; суїцидів; шахрайства, крадіжки, контр-
абанди, рейдерства, обману, брехні тощо.

За радянської влади, в системі соціалістичного 
господарювання, яка використовувала адміністра-
тивно-командну планову економіку, шахтарі отри-
мували гаряче харчування безпосередньо на ро-
бочих місцях під землею, а тепер вони під землею 
тижнями страйкують з вимогами виплати боргів по 
заробітній платі, навіть, на підконтрольній Україні 
території Західного Донбасу. це стало наслідком 
того, що перехід від планової до ринкової, тобто 
до невідомої для населення економіки без попере-
днього «всеобучу» відбувався за порадами та реко-
мендаціями зарубіжних експертів та консультантів 
за участю вітчизняних агентів впливу як на загаль-
нонаціональному, так і на регіональному рівні.

У плановій економіці узгодженість взаємодії 
підрозділів системи вуглезбуту з банківськими 
установами забезпечувалась надходженням гро-
шових коштів з 10-ї до 12-ї години наступного 
ранку за відвантажене шахтами вугілля і передачу 
для транспортування споживачам до 18-ої години 
попереднього дня.

Тобто, в сучасних умовах визріла необхід-
ність принципового перегляду української моделі 
олігархічно-феодального й кланово-кумівського 
капіталізму з його рейдерським механізмом пе-
рерозподілу різних форм власності та результатів 
праці трудових колективів. Стала наявною потре-
ба використання на практиці положень соціаль-
но адекватного менеджменту для налагодження 
узгодженої взаємодії загальнонаціональної і ре-
гіональної гілок влади. це — гнучкий інструмент 
досягнення синхронізації за ієрархією та у часі 
автономних і спільних зусиль різних гілок влади 
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в управлінні соціально-економічним розвитком 
регіонів [1, c. 354].

Проведення соціально-економічної політики 
в Україні з використанням як товарно-грошових 
ринкових відносин, так і централізованого пла-
нового керівництва народним господарством пе-
редбачало організаційно-фінансове забезпечення 
виконання Комплексної програми соціально-
економічного розвитку Донбасу (за розпоряджен-
ням Уряду від 16.09.1992 р.), Програми розвитку 
вугільної промисловості України та її соціальної 
сфери до 2005 р. (затверджене рішенням спільної 
колегії Мінекономіки України та Держвуглепро-
му України від 23.02.1993 р. №4/3), а також Кон-
цепції розвитку галузей паливно-енергетичного 
комплексу на період до 2010 р. (схвалена Верхо-
вною Радою України 01.02. 1994 р.).

Але, обраний у 1994 р. курс «Шляхом ре-
форм» на засадах та ідеях англосаксонської моде-
лі ринкової економіки відкритого типу, змарнував 
планові основи державотворення, що заблокува-
ло практичну реалізацію зазначених Програм і 
Концепції.

Відсутність експериментальної апробації, з 
врахуванням регіональних складових ментальних 
характеристик українського соціуму, англосак-
сонської моделі ринкової економіки відкритого 
типу на Українському Донбасі, з наступним її ви-
кривленим поглибленням за усі роки незалеж-
ності призвело до негативної динаміки соціальної 
стратифікації населення, з поглибленням дифе-
ренціації його структури від загальнолюдських 
цінностей до класових, що суперечить Декларації 
про державний суверенітет України [2].

Гасла «Геть плану», «Волю ринковим відно-
синам» і «Даєш дерегуляцію» знищили планові 
засади розвитку й управління не тільки вугіль-
ною промисловістю, а й усім народним госпо-
дарством. Саме ці гасла сприяли на початку 90-х 
років минулого століття ліквідації соціальної й 
адміністративної відповідальності органів загаль-
нонаціональної влади за державні рішення.

Відсутність механізмів творчого об’єднання 
централізованого планування з товарно-грошови-
ми відносинами ринкової економіки призвела до 
того, що в соціальній структурі населення Україн-
ського Донбасу з’явилися невігласи й генетично 
упереджені отамани й ватажки з козачками, як 
патріоти свого історичного краю; неосвічені без-
робітні активісти хаосу, як блудні ініціатори без-
ладу, мародерства й бандитизму; деморалізовані 
віджиманням бізнесу підприємці; завжди ідейно 
модна частка молоді; середнє і старше поколін-
ня незадоволених будь-якою владою; патріотичні 
україномовні та російськомовні пенсіонери, ін-
тернаціоналісти й військові найманці.

Саме ця частина населення Українського 
Донбасу навесні 2014 р. стала активним ополчен-

ням, зорієнтованим на російські зарплати й пенсії 
як у анексованому Російською Федерацією укра-
їнському півострові Крим під зовнішнім підбурю-
ванням розв’язання внутрішнього громадянсько-
військового конфлікту. Деякі з них навіть очолили 
органи місцевої влади.

Тобто, на теренах Українського Донбасу ре-
ально виникли соціально-економічні передумо-
ви для сепаратистського спалаху навесні 2014 р., 
природу якого загальнонаціональна влада не усві-
домила як конфлікт між бідними і багатими, що 
мали свої власні каральні батальйони, а самопро-
голошені Народні республіки почали розгляда-
тися як терористичні сепаратистські утворення, 
а не як ностальгічно омріяні форми планового 
відновлення соціальної справедливості і соціаль-
но-психологічного виживання їхніх мешканців — 
українських громадян, що боролися зі злиднями. 
Після Другого Майдану під впливом прискоре-
ної українізації населення Українського Донба-
су новою загальнонаціональною владою на фоні 
матеріального зубожіння простолюдинів почала-
ся втрата ними морально-історичних цінностей 
минулого, поточного та майбутнього буття. Саме 
тому загальною передумовою реалізації політики 
безконфліктної і безпечної реінтеграції окремих 
районів луганської і Донецької областей стали 
дії держави у сфері забезпечення національної 
єдності та соціальної згуртованості. Посиленню 
державного впливу на процеси і процедури реін-
теграції повинні були б сприяти наступні норма-
тивно-правові документ:

— Указ Президента України від 01.12.2016 р. 
№534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння 
зміцненню національної єдності та консолідації 
українського суспільства, підтримки ініціатив 
громадськості у цій сфері»;

— Розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21.03.2018 р. № 179-р «Про План заходів 
щодо зміцнення національної єдності, консоліда-
ції українського суспільства та підтримки ініціа-
тив громадськості у зазначеній сфері;

— Розпорядження голів Обласних державних 
адміністрацій щодо розробки обласних Планів 
дій на період 2018–2021 рр. щодо реалізації зазна-
чених Указу та Розпорядження.

На сучасному етапі обґрунтування концеп-
туальних положень Стратегії економічної реін-
теграції окремих районів Луганської і Донецької 
областей необхідно і доцільно здійснити їх онов-
лення та, відповідно, кореляцію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
2015 р. Інститутами Відділення економіки НАН 
України була підготовлена Національна доповідь 
«Політика інтеграції українського суспільства в 
контексті викликів та загроз подій на Донбасі» [3]. 
У доповіді було досліджено історичні передумови 
формування соціокультурного феномену та но-
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вітні чинники трагедії Донбасу, соціально-еконо-
мічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. 
У результаті визначено загрози, ризики та можли-
вості подальшого розвитку України в економічній 
і соціально-політичній сфері, а також пріоритети 
інтеграції українського суспільства в розрізі соці-
ально-гуманітарних складових.

У 2016 р. Інститутом економіки промисло-
вості НАН України було підготовлено наукову 
доповідь «Модернізація економіки Донецької 
області: стратегічні сценарії реалізації з позицій 
сталого розвитку до 2020 р.» [4]. У доповіді за-
пропоновано концептуальні засади розроблення 
сценарію сталого (соціально-економічно-еко-
логічного) розвитку з урахуванням обмежень 
економічної безпеки, які включають такі етапи: 
інтегральне оцінювання динаміки соціо-еколого-
економічного розвитку порівняно з інтегральни-
ми пороговими значеннями; визначення сцена-
рію модернізації економіки Донецької області до 
2020 р. Ідентифікація стану соціо-еколого-еконо-
мічного розвитку регіону досягається завдяки ви-
користанню інноваційного переліку складових, 
їх індикаторів та визначенню векторів порогових 
значень. Отримано три інерційних сценарії (пе-
симістичного, реалістичного та оптимістичного) 
та два сценарії сталого розвитку Донецької облас-
ті до 2020 р.

У 2017 р. журнал «Державне управління та 
місцеве самоврядування» розмістив статтю фахів-
ців Донбаської національної академії будівництва 
і архітектури «Основні державні механізми від-
новлення Донбасу» [5]. У ній розглянуто інсти-
туціональний та нормативно-правовий підходи 
відновлення регіону. Обґрунтовано необхідність 
створення економічного і соціального механізмів 
відновлення тієї частини Українського Донбасу, 
яка постраждала в результаті військових дій.

У 2019 р. журнал «економічний вісник Дон-
басу» (заснований у 2004 р. Інститутом економі-
ки промисловості НАН України (м. Донецьк), 
Академією економічних наук України та ДЗ «Лу-
ганський національний університет імені Тараса 
Шевченка») в Дискусійному клубі під рубрикою 
«Соціально-економічні проблеми Донбасу» опу-
блікував статтю «Соціально адекватний менедж-
мент регіонального людського розвитку в Укра-
їнському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри 
та реалії виміру: 2003–2013; 2017–2027: Частина 
І. Метрологія людського розвитку та проблеми 
менеджменту в регіоні». (еВД, 2019, №2, С. 229–
256); Частина ІІ. «Парадигма людяності, гармонії 
та місії регіону» (еВД, 2019, №3, С. 241–281). У 
статті розглянуто еволюцію намірів органів за-
гальнонаціональної влади відповідно до дина-
міки сучасних викликів та еволюція виконання 
намірів для забезпечення їх подолання, які зо-
рієнтовані на впровадження соціально адекват-

ного менеджменту як інструменту узгодження й 
уточнення управлінських зусиль центральних та 
регіональних органів влади. Обґрунтовано нові 
уявлення Парадигми людяності, гармонії і місії 
Українського Донбасу щодо регіонального люд-
ського розвитку в умовах підвищення фінансової 
відповідальності в межах Бюджетного федераліз-
му України як унітарної держави.

Наведені публікації надали підстави визна-
ченню робочої гіпотези, предмету і об’єкту по-
дальшого аналітико-методичного дослідження.

Головною метою статті є обґрунтування кон-
цептуальних положень економічної реінтеграції 
окремих районів Луганської та Донецької облас-
тей на основі використання положень Концепції 
людського розвитку, Соціально адекватного ме-
неджменту та Бюджетного федералізму унітарної 
держави. Досягненню основної мети сприяло: 
по-перше, розкриття хронології становлення со-
ціально-економічних передумов виникнення на-
весні 2014 р. сепаратистського спалаху на Україн-
ському Донбасі; по-друге, розгляд методологічних 
підходів до розробки Стратегії економічної реін-
теграції окремих районів Луганської та Донецької 
областей в єдиний соціальний і правовий вимір 
юрисдикцією України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Се-
паратистський спалах на Українському Донбасі 
навесні 2014 р. не відбувся б взагалі, якби в ре-
формуванні народного господарства й державот-
воренні приймали участь вітчизняні науковці, 
консультанти й експерти різних галузей знань. 
Рекомендації й пропозиції вітчизняної фунда-
ментальної і прикладної гуманітарної та еконо-
мічної науки не враховувалися при підготовці й 
прийнятті загальнодержавних рішень. В занепаді 
були соціальне прогнозування, соціальне плану-
вання і соціальне управління.

Наприклад, зневажливе та поверхневе став-
лення до рекомендацій та пропозицій вітчизняної 
економічної науки центральними органами влади 
відбулося при підготовці проекту Указу Президен-
та України «Про структурну перебудову вугільної 
промисловості України», який був прийнятий 7 
лютого 1996 р. № 116/96 (за підписом Л. Д. Куч-
ми). Головний науковий співробітник центру 
реконструкції й розвитку економіки (цРРе) КМ 
України, д. е. н., професор В. Ф. Столяров під-
готував об’єктивну оцінку майбутніх соціально-
економічних наслідків прийняття цього Указу і 
персонально представив їх у Мінвуглепром Украї-
ни та юридичний відділ Адміністрації Президента 
України. Але перевага була віддана рекомендаці-
ям іноземного експерта — Ласло Ловея, винаго-
рода якому за консультування щодо реорганізації 
вугільної промисловості, за даними центру Ра-
зумкова, дорівнювала річному фонду заробітної 
плати центрального апарату Державного казна-
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чейства України (а могла бути використана на фі-
нансування цРРе).

Основними принциповими зауваженнями 
щодо проекту зазначеного Указу були:

— по-перше, не була забезпечена концепту-
альнозмістовна послідовність прийняття держав-
них рішень щодо стратегічного управління вугіль-
ною промисловістю, які містились у Комплексній 
програмі соціально-економічного розвитку Дон-
басу (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16.09.1992 р. № 603-р) і в Програмі розвитку 
вугільної промисловості України та її соціальної 
сфери до 2005 року (Протокол спільної колегії 
Мінекономіки України та Держвуглепрому Украї-
ни від 23.02.1993 р. №4/5);

— по-друге, не врахована доцільність здій-
снення процесів акціонування, корпоратизації 
та приватизації вугільних шахт, збагачувальних 
фабрик та об’єктів виробничої інфраструктури 
(насамперед, рудоремонтних заводів та вантаж-
но-транспортних підприємств) як цілісного ви-
робничо-технологічного майнового комплексу з 
видобутку та переробки вугілля з використанням 
орендної форми експлуатації шахтами забійно-
го обладнання (за досвідом діяльності вугільних 
комбінатів);

— по-третє, неделеговані повноваження 
щодо закриття збиткових державних підпри-
ємств — шахт або розрізів та працевлаштування 
звільнених шахтарів безпосередньо на місцях — 
до керівництва цілісними майновими комплек-
сами, а не створення спеціального центрального 
органу галузі;

— по-четверте, невідокремлення та пере-
дання об’єктів соціальної інфраструктури під-
приємств, що належать до сфери управління Мі-
ністерства вугільної промисловості України, до 
комунальної власності відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці, а навпаки, — ство-
рення спільних акціонерних товариств для їх на-
дійного використання та розвитку (акціонерами 
моли б бути представники бізнесу інших терито-
рій держави або навіть інших країн);

— по-п’яте, запровадження рентних плате-
жів за вугілля, диференційованих в залежності від 
гірничо-геологічних умов вугільних родовищ, без 
вдосконалення внутрішньогалузевого ціноутво-
рення та механізмів надання державної фінансо-
вої підтримки вугільної промисловості;

— по-шосте, відсутність взагалі навіть згадки 
про науково-дослідні й проектно-конструктор-
ські установи та організації вугільної галузі.

Тобто, не тільки в наказах Міністерства еко-
номіки України 1991–1992 рр. щодо свого ре-
формування, але й в стисло розглянутому Указі 
Президента України щодо реформування вугіль-
ної промисловості 1996 р. Інститути вітчизняної 
економічної та галузевої науки залишалися поза 

увагою держави. На сьогодні доцільно принципо-
во по-новому визначити їх роль і місце щодо під-
готовки та реалізації державних рішень з рефор-
мування національної економіки та створення 
механізму системного державного управління.

Практична реалізація стисло розглянутого 
Указу Президента України від 7 лютого 1996 року 
стане в майбутньому об’єктом спеціального роз-
слідування шкоди, заподіяної Україні з боку іно-
земних консультантів, а також, так званих, фахів-
ців та експертів з міжнародних фінансових фондів 
й організацій.

Саме, допущені методологічні помилки, у 
зв’язку з відсутністю наукової експертизи проекту 
цього Указу, вимусили прийняття в 2004 р. нового 
Указу Президента України «Про заходи щодо під-
вищення ефективності управління вугільною га-
луззю та її розвитку» (від 06.07.2004 р. №752/2004).

У преамбулі нового Указу Президента Укра-
їни (за підписом Л. Д. Кучми) державне рішення 
по стратегічному управлінню вугільною галуззю 
орієнтовано, з одного боку, на створення ціліс-
ного комплексу з видобутку та переробки вугілля 
для забезпечення економічної безпеки держави, а 
з іншого — проведення єдиної організаційно-тех-
нічної, інноваційно-інвестиційної та фінансово-
економічної політики в галузі.

В Указі Президента України від 6 липня 
2004 р. вперше (порівняно з Указом 1996 р.) дору-
чено Кабінету Міністрів України визначити пере-
лік науково-дослідних та проектно-конструктор-
ських установ і організацій галузі, які (або частку 
майна яких) доцільно зберегти у державній влас-
ності для забезпечення енергетичної безпеки дер-
жави. А от доручення Кабінету Міністрів України 
щодо визначення переліку прибуткових та потен-
ційно прибуткових підприємств вугільної галузі 
(вугледобувні та вуглепереробні підприємства), 
які (або частку майна яких) доцільно зберегти у 
державній власності, а серед них ті, для розвитку 
яких необхідно залучити недержавні інвестиції і 
які можуть бути приватизовані та ті, які доцільно 
передати в оренду їх трудовим колективам, спро-
вокувало наступне запитання. А чому не навпаки, 
в умовах державно-приватного партнерства, шах-
ти та збагачувальні фабрики, до яких доцільно за-
лучити недержавні інвестиції, не передати в орен-
ду їх працівникам ?

Указом Президента України від 6 липня 
2004 р. (за підписом Л. Д. Кучми) Кабінету Мі-
ністрів України було доручено забезпечити до 
1 липня 2006 р. в установленому порядку, по-
перше, ліквідацію збиткових підприємств вугіль-
ної галузі, що перебувають у державній власності, 
і, по-друге, завершення передачі об’єктів соціаль-
ної інфраструктури підприємств вугільної галузі, 
насамперед житлового фонду, з державної до ко-
мунальної власності або їх приватизацію. Крім 
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того, доручалось Уряду України здійснити в три-
місячний строк заходи щодо створення в установ-
леному порядку Національної компанії «Вугілля 
України» з визначенням механізму акціонування 
в її діяльності (Державне підприємство «Вугілля 
України» було створене згідно наказу Міністер-
ства палива та енергетики України від 14 листопа-
да 2003 р. №669 з метою удосконалення господар-
ського механізму реалізації вугільної продукції).

Черговий Указ Президента України щодо ву-
гільної галузі був прийнятий 25 липня 2005 р. «Про 
заходи щодо вдосконалення державного управ-
ління вугільною промисловістю» (№1223/2005, 
за підписом Ющенка В. А.), яким була передба-
чена реорганізація Міністерства палива і енерге-
тики України шляхом виділення із його складу 
Міністерства вугільної промисловості України. 
цей Указ визнав такими, що втратили чинність 
два, попередньо розглянутих, Указів Президента 
України (за підписом Л. Д. Кучми) стосовно ву-
гільної галузі, незважаючи на те, що їх доручення 
не були виконанні в повному обсязі.

В адміністративно-командній системі пла-
нового управління народним господарством 
України республіканське Міністерство вугільної 
промисловості знаходилося в м. Донецьк, а рес-
публіканське Міністерство чорної та кольорової 
металургії — в м. Дніпропетровськ. При перехо-
ді до ринкової економіки в умовах незалежності 
України Міністерство вугільної промисловості 
було створено в м. Київ, а Міністерство чорної 
та кольорової металургії увійшло до складу Мі-
ністерства промисловості України (було реорга-
нізовано в Міністерство промислової політики 
України), яке також було розташоване в м. Києві. 
Доцільність витрачання коштів Державного бю-
джету України на реорганізацію цих міністерств, 
зміни місць їх розташування, кадрового та житло-
вого забезпечення у столиці потребує додаткових 
досліджень та розслідувань.

Більше того, необхідно відмітити, що вугіль-
ні шахти несли велике соціальне навантаження, 
будучи містоутворювальними більше, ніж для 
120 малих міст і селищ. Органи місцевого само-
врядування не в змозі були утримувати на своєму 
балансі об’єкти соціальної інфраструктури шахт 
не тільки за обмеженості фінансових ресурсів, а 
й за відсутності матеріально-технічної бази забез-
печення їх надійної експлуатації, насамперед, по 
капітальному ремонту і модернізації, реконструк-
ції та новому будівництву (в умовах планової еко-
номіки доля витрат галузі в собівартості вугілля 
щодо утримання об’єктів соціальної інфраструк-
тури складала 5–6 %).

Формування комунальної власності за раху-
нок передачі об’єктів соціальної інфраструктури 
Алчевського металургійного комбінату («Інду-
стріальний союз Донбасу») на баланс міськвикон-

кому, без створення достатніх матеріально-техніч-
них та фінансових умов їх експлуатації, призвело 
до техногенної та гуманітарної катастрофи взимку 
1998 р. Первопричини і наслідки цієї катастрофи 
ще й досі не переосмислені центральними орга-
нами законодавчої та виконавчої влади України.

Розглянуті Укази Президентів України 
1996 р., 2004 р., 2005 р. стосовно реформування 
вугільної промисловості не в повній мірі кон-
цептуально та змістовно передували Програмі 
«Українське вугілля», яка була найбільш детально 
опрацьована (ніж розглянуті Укази) та затвердже-
на Постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2001 р. № 1205. Реалізація цієї програ-
ми передбачала здійснення відповідних заходів 
2001–2010 рр. у два етапи: перший етап — 2001–
2002 рр., другий етап — 2002–2010 рр.

Але, і в цій Програмі не були визначені скла-
дові фінансового механізму їх реалізації на основі 
впровадження державно-приватного партнерства 
у відтворенні шахтного фонду галузі та соціально-
го партнерства в утриманні та розвитку об’єктів 
соціальної інфраструктури. Саме тому, вона була 
приречена на невиконання, хоча саме в ній впер-
ше був обґрунтований розділ «Відродження ролі 
науки в розвитку вугільної промисловості та ре-
формування наукових установ вугільної галузі».

Відродження ролі прикладної економічної 
науки розвитку вугільної промисловості прогля-
далося в авторських напрацюваннях професора 
В. Ф. Столярова: «Методологічні засади визна-
чення фінансових субсидій підприємствам вугіль-
ного сектору України». енергетика: економіка, 
технології, екологія. НТУ України «КПІ». Київ: 
2002, №2, С. 17–26. та «Формирование государ-
ственной поддержки угольного сектора эконо-
мики Украины в системе рентных отношений»: 
монография «Интеграция в энергетике и эконо-
мическая безопасность государства». Київ, Зна-
ния Украины, 2005, С. 360–391.

Вказані напрацювання були персональ-
но вручені автором прем’єр-міністру України 
Ю. В. Тимошенко, після зустрічі з якою з’явилася 
надія, що для їх впровадження необхідно обрати її 
президентом нашої держави. І це, незважаючи на 
те, що ЗМІ приписували їй вислови щодо огоро-
дження Донбасу колючим дротом і скидання на 
нього атомної бомби.

Протягом 2002–2009 рр. у Програму «Україн-
ське вугілля» дев’ять разів новими Постановами 
Уряду вносилися зміни, які були обумовлені за-
доволенням вимог вугільної галузі соціально-еко-
номічного характеру.

Тому, не випадковим можна вважати вистав-
лений у серпні 2010 р. на публічне обговорен-
ня, проект нової Державної цільової економіч-
ної програми «Українське вугілля на 2010–2015 
роки». Метою програми було визначено карди-
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нальне підвищення економічної ефективності 
роботи підприємств вугільної промисловості та 
досягнення обсягів видобутку вугілля, необхідних 
для задоволення потреб національної економіки. 
На 30 % передбачалося зменшення навантажен-
ня на Держбюджет України щодо фінансової під-
тримки галузі.

З окреслених у програмі чотирьох варіантів 
розв’язання проблеми для практичної реалізації 
був визнаний за основний четвертий. По-перше, 
цей варіант розвитку галузі відповідав положенням 
Програми економічних реформ України на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» в контексті 
досягнення енергетичної безпеки країни. По-
друге, цей варіант враховував, з одного боку, діючі 
тоді економічні, екологічні, а, головне, соціальні 
умови, а з іншого, — досвід реформування вугіль-
ної промисловості в різних країнах світу.

На жаль, у зв’язку зі зміною Уряду, ця Про-
грама не була прийнята.

Ознакою майбутнього сепаратистського спа-
лаху на Українському Донбасі слід вважати при-
йняття рішення щодо перевиборів першого пре-
зидента України Леоніда Кравчука під тиском 
шахтарських страйків. Вимоги шахтарів були чіт-
кими: надання автономії Донбасу як і АР Крим, 
або перевибори президента, який знищує вугіль-
ну промисловість України.

Не випадковими слід визнати дії й другого 
президента України Леоніда Кучми, який, за до-
свідом Маргарет Тетчер у Великій Британії, до-
клав зусиль для зменшення ролі шахтарських ко-
лективів у політичному житті України.

Незважаючи на недоречність використання 
переважно ринкових важелів оцінки діяльнос-
ті підприємств з видобутку і збагаченню вугілля, 
вони почали масово закриватися у зв’язку з пере-
вищенням собівартості над оптовою ціною.

На Українському Донбасі шахти будувалися 
в єдиному виробничо-технологічному ланцюжку 
для виробництва електричної й теплової енергії 
(енергетичне вугілля) і для виплавки чавуну та 
сталі (коксівне вугілля). ціни на вугілля повинні 
були б визначатися, виходячи з ринкових цін на 
електричну і теплову енергію та ринкових цін на 
металеві вироби і металобрухт. Виводити з екс-
плуатації слід було б тільки ті шахти, які відпра-
цювали відведені для видобутку запаси вугілля на 
відповідних шахтних полях.

Наприклад, закриття в середині 1990-х років 
шахти «Кочегарка» у центральному Донбасі за під-
готовленим до видобутку коксівного вугілля шах-
тним полем на наступний календарний рік, при-
звело до необхідності імпорту коксівного вугілля 
потрібної марки з Кузбасу Російської Федерації.

У наступні часи Україна перейшла на імпорт 
і енергетичного вугілля, незважаючи на необхід-

ність суттєвої модернізації й реконструкції систем 
його спалювання на теплових електростанціях.

В умовах планової економіки на підставі ба-
гаторічних напрацювань Інституту економіки 
промисловості АН України (м. Донецьк, відпо-
відальний виконавець — науковий співробітник 
О. О. Решетняк) «Схеми прикріплення сировин-
ної бази шахт, які видобували енергетичне ву-
гілля, до центральних збагачувальних фабрик та 
теплових електростанцій» щорічно затверджува-
лися Держ планом України за поданням Міненер-
го Республіки.

В умовах національної економіки незалежної 
України, яка перетворена в полігон Міжнарод-
ного геополітичного бізнесу, імпортні поставки 
енергетичного вугілля як макробізнес-проекти 
між відповідними партнерами обсягами по 5 млн 
тонн вугілля спромоглися забезпечити, безпосе-
редньо, президент Петро Порошенко та прем’єр-
міністр Володимр Гройсман, ігноруючи вказані 
схеми і необхідність модернізації теплоенергетич-
них станцій.

Потреби в енергетичному вугіллі повинні ви-
значатися з прогнозного обґрунтування електрич-
ного балансу держави та планових розрахунків 
складових паливно-енергетичного балансу (вугіл-
ля, нафта, газ). За результатами участі в 1998 р. у 
роботі міжнародного форуму «енергетика ХХІ-го 
століття» в м. Хьюстон США професор В. Ф. Сто-
ляров вперше в Україні здійснив прогнозні вар-
тісні оцінки забезпеченості економіки держави 
первинними паливно-енергетичними ресурсами 
на періоди до 2010 та 2015 рр. Тобто, не тільки в 
«умовному» паливі, а й по вартості необхідних об-
сягів вугілля, в тому числі, у співвідношенні екс-
портних та імпортних поставок [6].

На жаль, ці обґрунтування професора 
В. Ф. Столярова, як головного наукового співро-
бітника відділу проблем розміщення і розвитку 
галузей ПеК РВПС НАН України, залишилися 
поза увагою центральних органів виконавчої вла-
ди. З роками РВПС України, яку створював ще 
В. І. Вернадський, була в канун свого 100-річчя 
знищена шляхом реорганізації.

Таким чином, діюча в Україні англосаксон-
ська модель ринкової економіки не передбачає 
врахування рекомендацій і пропозицій вітчизня-
ної економічної науки як фундаментального, так 
і прикладного значення. Партнерів міжнародного 
бізнесу цікавлять тільки нагромадження власного 
багатства, а не жебракування та бідність шахтарів-
наймитів.

Застереження українських вчених у 2006 р. 
саме у Луганську на Всеукраїнській конферен-
ції «Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, 
сьогодення та майбутнє» щодо недопущення по-
милковості використання етноцентристської па-
радигми в державотворенні не було сприйнято та 
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усвідомлено чиновниками центральних органів 
як законодавчої так і виконавчої влади. Професор 
В. Б. Попов у доповіді «Социокультурная гетеро-
генность Украины в индустриальном и постин-
дустриальном измерениях», яка є в матеріалах 
конференції, наголошував: «етноцентрична па-
радигма — це продукт, навіть, не індустріальної, а 
доіндустріальної епохи. Політика соціокультурної 
уніфікації усього простору України, редукція усі-
єї цивілізаційної основи до єдиної державно-ви-
знаної етнокультури неприпустима в сучасному 
модернізованому суспільстві. Стале намагання 
очистити етнокультуру від «шкідливих» домішок 
призводить до її деградації та руйнації» [7].

Сепаратистському спалаху навесні 2014 р. 
на Українському Донбасі передувала загально-
державна недбалість у подоланні бідності його 
населення. Так, у 2003 р. Україна першою на по-
страдянському просторі приєдналася до виконан-
ня 7 з 8 цілей розвитку тисячоліття, прийнятих у 
2000 р. світовою спільнотою на період до 2015 р. 
Першою серед них була ціль: «Подолання бід-
ності», а восьмою — «Глобальне партнерство для 
розвитку», яка, не виключено що навмисно, не 
була адаптована Урядом України, бо її реалізація 
передбачала збільшення самостійності регіональ-
них органів влади.

ціль «Подолання бідності» включала 3 за-
вдання і 5 індикаторів, національних рівень яких 
був визначений по Україні в цілому, а на рівні 
регіонів — тільки з адаптацією до пілотних про-
ектів 2005–2006 рр. «Луганщина — цРТ», «До-
неччина — цРТ» і «Львівщина — цРТ», а у 2009–
2010 рр. — також «АР Крим — цРТ».

Пілотні проекти були призвані адаптувати 15 
завдань і 33 стратегічних індикатора 7 національ-
них цілей цРТ: 1) Подолання бідності (3 завдання 
та 5 індикаторів); 2) Забезпечення якісної освіти 
впродовж життя (2 завдання та 6 індикаторів); 3) 
Забезпечення гендерної рівності (2 завдання та 
4 індикатора); 4) Зменшення дитячої смертнос-
ті (1 завдання та 2 індикатора); 5) Поліпшення 
здоров’я матерів (1 завдання та 2 індикатора); 6) 
Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДУ та 
туберкульозу і започаткування тенденцій до ско-
рочення їх масштабів (2 завдання та 6 індикато-
рів); 7) Сталий розвиток довкілля (4 завдання та 8 
індикаторів).

Досягнення цРТ до 2015 р. як за пілотними 
проектами, так і по Україні в цілому було визна-
но за найважливіше для консолідації зусиль трьох 
складових суспільства: влади, бізнесу та громад-
ськості. Але цього не відбулося.

Незважаючи на суттєві притоки в національ-
ну економіку іноземних кредитів і інвестицій 
після Першого Майдану (2004–2005 рр.), по Лу-
ганській і Донецькій областях і АР Крим пілот-
ні проекти були скасовані, а реалізовані лише у 

Львівській області, а ініціативно — ще й у Черні-
вецькій області (М. Папієв, Є. Лібанова).

Саме завдячуючи реалізації пілотного про-
екту «Львівщина-цРТ», в уточненій у 2014–2015 
роках Регіональній стратегії розвитку області на 
період 2020 р. та у Плані заходів з її реалізації на 
2016–2018 роки з’явилася Програма 2 «Якість 
життя», яка включала 18 стратегічних індикаторів 
стійкого людського розвитку. Крім того, на вико-
нання Закону України «Про стимулювання роз-
витку регіонів» від 8 вересня 2005 р. (набрав чин-
ності з 1 січня 2006 р.) Львівська ОДА і Облрада 
уклали Угоду з Кабінетом Міністрів України щодо 
виконання Плану заходів відповідно до держав-
них пріоритетів розвитку області.

Чернівецька ОДА та Облрада, адаптувавши 
7 національних цРТ у 2009–2010 роках до рівня 
області, забезпечили стабільність 2-го місця в 
рейтинговій оцінці ІРЛР за Методикою 2012 р. 
адміністративних областей України у 2010–
2011, 2013–2016 роках та 1-е місце у 2009 та у 
2017 роках.

На превеликий жаль, в Українському Донбасі 
такого не відбулося. Завдання пілотних проектів 
«Луганщина — ЦРТ» та «Донеччина — ЦРТ» не 
були передбачені ні в Програмах і Бюджетах со-
ціально-економічного розвитку Луганської й Доне-
цької областей, ні в загальнонаціональному плані та 
державному бюджеті на 2006–2010 роки.

Подолання бідності населення в Українському 
Донбасі та АР Крим у 2003–2013 роках та впро-
вадження фінансових нормативів бюджетування 
людського розвитку в межах бюджетного феде-
ралізму України, як унітарної держави, сприяло б 
становлення відчутного прошарку середнього класу 
і ліквідувало б передумови виникнення місцевих ре-
ферендумів з орієнтацією на російські зарплати та 
пенсії.

В умовах економічної реінтеграції окремих 
районів Луганської і Донецької областей порів-
няльні оцінки населенням самопроголошених 
Народних республік практичних результатів впро-
вадження моделей ринкової економіки в Україн-
ському Донбасі здійснюватимуться насамперед 
щодо вступу України до ЄС і НАТО, впроваджен-
ня ринку землі, розмірів заробітної плати, пенсії 
й соціальної допомоги, вартості тарифів житлово-
комунального господарства й громадського тран-
спорту, розмірів субсидій, оплати за навчання й 
медичні послуги, пільг з оподаткування малого 
й середнього бізнесу тощо. На другому місці ви-
никатимуть питання щодо адміністративно-те-
риторіального устрою і створення об’єднаних 
територіальних громад, співвласності трудових 
колективів і приватних інвесторів вугільних шахт, 
металургійних комбінатів, машинобудівних і хі-
мічних заводів, комунальної власності тощо. Яка 
буде роль професійних спілок ?
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Передувати відповідям на ці запитання по-
требує здійснення заходів щодо політичного ви-
рішення амністії учасників громадянсько-вій-
ськового конфлікту з обох сторін, організації 
роззброєння ополченців і розмінування терито-
рій, обміну затриманими за формулою «всіх на 
всіх» та ін.

емануель Макрон, як один з членів Нор-
мандської четвірки щодо відновлення миру в 
Українському Донбасі, у своєму щорічному ви-
ступі на традиційній конференції французьких 
послів у Єлісейському палаці 27 серпня 2019 р. 
наголосив на небувалій кризі ринкової економіки 
в Європі, яка в поточний момент призвела до сут-
тєвої соціальної нерівності. Нова ринкова еконо-
міка фінансизації і накопичувального капіталізму 
не забезпечує збалансованість особистих свобод, 
демократичних інститутів та стабільне зростання 
середнього класу.

»Ми, — нагадав присутнім е. Макрон, — єди-
ний геополітичний простір, який поставив людину 
з великої літери «Л» на центральне місце в своєму 
процесі в епоху Відродження, Просвіти та кожно-
го разу, коли нам приходилося переосмислювати 
себе. Необхідно також переосмислення освітньо-
го, виробничого, соціального і екологічного про-
екту в нашій країні, що ми і намагаємось зробити. 
Але ми не зможемо це зробити на одинці, тому що 
хоча соціалізм в історичному плані дійсно не пра-
цює в одній, окремо взятій країні, гуманізм в окре-
мій взятій країні, також довго не протримається». 
«Нам необхідно, — наголосив е. Макрон, — ви-
рощувати плоди в Європі та на міжнародній арені, 
де проявиться послідовність нашого проекту. Саме 
гуманізм лежить в основі плану Уряду — мова йде 
про нові зусилля в гуманітарній сфері, згідно про-
ектів в освіті, соціальній сфері та охороні здоров’я. 
Потрібні реформи, які дозволять нам отримати ре-
альний виробничий проект і провести необхідний 
перехідний процес в екології» [8].

Наведені вирази з доповіді Президента Фран-
ції перед дипломатичним корпусом за участі 
президентів окремих країн-членів ЄС, прем’єр-
міністра, міністрів і парламентарів Франції є 
чудовим зразком стратегічного мислення інте-
лектуальної еліти держави та його сприймання 
керівництвом країни. цей приклад відображає 
фундаментальний поворот у поглядах значної 
частини європейської еліти до майбутнього, що 
може призвести до далекоглядних наслідків і для 
світової спільноти.

Тобто, в умовах Євроінтеграції наявна необхід-
ність уточнення обраної Україною моделі ринкової 
економіки за різними аспектами, включаючи повер-
нення до використання планових засад соціального 
планування в системі державного управління.

Поступове входження України до складу кра-
їн-членів ЄС доцільно супроводжувати власними 

досягненнями в європейському гуманізмі, реалі-
зованому на Українському Донбасі під гаслами: 
«Людяність», «Гармонія» і «Порядок» з викорис-
танням доктрини 3-х С: соціальне прогнозування, 
соціальне планування, соціальне управління. [9, 
с. 251–254; 10, с. 273–277].

Термін «Соціальне планування» вперше вжив 
Франклін Делано Рузвельт при обґрунтуванні 
шляхів виходу США з Великої депресії. Надалі в 
американській соціології це поняття аналізува-
лось в тісному зв’язку з формами і методами здій-
снення соціальної політики та забезпечення соці-
ального захисту населення [11, с. 279].

Після Другої світової війни в розвинутих кра-
їнах Заходу соціальне планування починає ви-
користовуватися вже як інструмент державного 
регулювання соціально-економічного розвитку 
та наміченого системоутворювання. Спочатку у 
Франції, яка розробила свій перший п’ятирічний 
план на 1947–1953 рр. (План Монне), а потім у 
Голландії, Великобританії, ФРН, Італії, Японії та 
у інших країнах світу [12, с. 67].

Незалежна Україна, навпаки, відмовилася 
від власного 60-річного досвіду централізованого 
планового управління народним господарством. 
Практично всі вчені й фахівці з планової економі-
ки вважали, що план — це закон для обов’язкового 
виконання і за помилки в плануванні необхідно 
було нести як соціальну, так і адміністративну від-
повідальність.

У 2007 р., напередодні світової фінансової 
кризи 2008–2009 рр., ініціатор створення еконо-
мічної ради Кабінету Міністрів України (заступ-
ник голови) і Державної Думи України (голова 
економічної колегії) д-р екон. наук, професор, 
чл.-кор. НАН України Олександр Сергійович 
Ємельянов обґрунтував підвищення ролі держави 
в розвитку економіки, вважаючи за доцільне:

— регламентувати найвищим державним рі-
шенням Державну програму економічного і со-
ціального розвитку України як плану дій владних 
структур функціонального, галузевого й регіо-
нального рівнів із залучення суб’єктів ринкової 
економіки до реалізації загальнонаціональних ці-
лей, задекларованих Президентом України;

— така програма має містити планові орієн-
тири й завдання з формування макроекономічних 
показників, основних узагальнених і синтезуючих 
показників, а також участі в їхньому формуванні 
галузей і регіонів;

— зобов’язати міністерства, відомства, регіо-
нальні адміністрації розробляти щорічно на осно-
ві пріоритетів і завдань Державної програми її від-
повідні галузеві й регіональні розділи.

Під час розробки Державної програми, її га-
лузевих і регіональних розділів необхідно, на його 
думку, передбачати, насамперед, забезпечення 
пріоритетних напрямів розвитку джерелами і об-



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

101

сягами фінансування, відповідними трудовими 
ресурсами, а при її реалізації — залучення приват-
них підприємств і інвесторів.

Олександр Сергійович пропонував ство-
рення в Мінекономрозвитку України і його НДІ 
галузевих підрозділів, поклавши на них прогноз-
но-аналітичну роботу й формування завдань для 
галузевих підрозділів програми як основи форму-
вання державних замовлень.

О. С. Ємельянов усвідомлював, що деякі 
чиновники та їхні прибічники сприймуть пози-
цію в частині посилення ролі держави в розвит-
ку економіки вкрай негативно. Одні — через не-
грамотність і фетиш ринкових гасел, інші — під 
диктування різних консультантів та їхніх шефів. 
Головним аргументом при цьому всі як один ви-
суватимуть тезу про те, що йде «повернення», 
«реставрація» планової економіки. Тому наоста-
нок він наголосив: «Шановні колеги ! Не бійтеся 
ринку, а отже й не бійтеся державного управління» 
[13, с. 59].

Наведені мемуарно-аналітичні спогади 
О. С. Ємельянова у 2012 р. набули ще більшої 
актуальності після прийняття 03.11.2011 р. Вер-
ховною Радою України в першому читанні за-
конопроекту № 9407 «Про державне стратегічне 
планування». За ухвалення відповідного рішення 
проголосували 249 народних депутатів з мінімаль-
но необхідних 226. Але остаточна редакція закону 
не прийнята й донині.

Продовжуючи під гаслом «Українському на-
роду — планомірний людський розвиток» мораль-
ні традиції французького гуманізму український 
євроінтеграційний проект повинен продемон-
струвати прогнозну збалансованість Національ-
ної і Регіональних програм людського розвитку 
усіх адміністративних областей України (включа-
ючи Луганську і Донецьку області Українського 
Донбасу в межах державного кордону з Росій-
ською Федерацією у 2013 р.) з національними 
завданнями 17 цілей Сталого Розвитку світової 
спільноти на період до 2030 року [14, с. 202–214].

Висновки. Передумови сепаратистському 
спалаху навесні 2014 р. на Українському Донбасі 
були сформовані під впливом зовнішніх і вну-
трішніх чинників за усі роки незалежності.

Зовнішні чинники були обумовлені логістикою 
Міжнародного геополітичного бізнесу під гаслами 
«Свободи і демократії», шляхом переходу планової 
економіки на англосаксонську модель ринкової 
економіки відкритого типу. Вугільна промисловість 
Українського Донбасу реформувалася (а точніше, 
знищувалася) як потенційний конкурент викорис-
танню для енергетичних потреб України імпортного 
скрапленого газу, насамперед із США, а природного 
газу — з Російської Федерації.

Передача вугледобувних підприємств у Кон-
цесію не їх трудовим колективам, а українському 

крупному та міжнародному бізнесу, а збагачуваль-
них фабрик — у приватну власність, в першу чер-
гу, іноземним резидентам, перетворили шахтарів 
у простих наймитів, які жебракували та були по-
ставлені на межу біологічного виживання. Спро-
би створення Територій пріоритетного розвитку 
в Луганській і Донецькій областях не призвели 
до позитивних результатів з працевлаштуванням 
звільнених шахтарів.

Передача об’єктів соціальної інфраструктури 
невеликих шахтарських міст і поселень на баланс 
органів місцевого самоврядування для формуван-
ня комунальної власності було методологічною 
помилкою реформування галузі, яку спровоку-
вали зарубіжні консультанти та експерти між-
народних фінансових організацій. це призвело 
до занепаду, а у багатьох випадках і до знищення 
шахтарських міст і поселень, як джерел трудового 
потенціалу регіональних ринків праці.

Якщо вступ України до країн-членів Європей-
ського Союзу мотивувався запровадженням про-
гресивних стандартів життя, то орієнтація вступу 
України до військового Північно-Атлантичного 
блоку країн-членів НАТО обґрунтовується необ-
хідністю захисту приватної власності олігархів і 
феодалів та активів учасників Міжнародного гео-
політичного бізнесу. це суперечить положенням, 
прийнятої українським народом у 1990 р., Декла-
рації про державний суверенітет України.

Побудову капіталізму стейкхолдерів на під-
ставі партнерських угод ВеФ в ООН, МВФ та Сві-
товим банком намічено здійснювати під гаслом 
«Щоб жити стало краще — щоб жити стало весе-
ліше» (слов’яни це вже проходили з результатом 
«шия стає тонше, зате довше»…). На англосак-
сонській осі васалів — колоній «неспроможних 
держав» у сфері глобальної централізованої еко-
номіки США як світового гегемона у всіх секторах 
індустрії і щоденного приватного життя [15].

Внутрішні чинники виникнення сепаратист-
ського спалаху навесні 2014 р. на Українському 
Донбасі були обумовлені, в першу чергу, змен-
шенням державного впливу на становлення наці-
ональної економіки. Рекомендація та пропозиції 
вітчизняної гуманітарної та економічної науки як 
фундаментального ті прикладного значення не 
використовувалися у підготовці й прийнятті за-
гальнодержавних рішень стосовно вугільної про-
мисловості та народного господарства в цілому. 
Сімейство економетричних моделей Автомати-
зованої системи планових та фінансових розра-
хунків, економетричних моделей УКР 1 — УКР 3, 
балансово-економетричного, дистанційного та 
індикативного планування були скасовані.

100-річна Рада з вивчення продуктивних сил 
України НАН України (д-р екон. наук, професор, 
Член-кореспондент АН України С. І. Дорогун-
цов); 55-річний економічний науково-дослід-
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ний інститут Держплану України, 30 років з яких 
його очолював д-р екон. наук, професор, Член-
кореспондент АН України Ємельянов О. С., а 25 
років — його учні-спадкоємці та соратники; Ін-
ститут світової економіки і міжнародних відносин 
(д-р екон. наук, професор, Академік АН України 
Ю. М. Пахомов) та деякі провідні ЗВО, напрацю-
вання яких використовувалися Урядом України, 
були ліквідовані як загроза впровадженню англо-
саксонської моделі ринкової економіки відкри-
того типу. Зневажливе ставлення до здобутків та 
діячів вітчизняної економічної науки прогляда-
ється у проігнорованому після Другого Майдану 
Урядом ініціативи колективу НДеІ Мінекономі-
ки України щодо присвоєння Інституту почесно-
го найменування імені Олександра Сергійовича 
Ємельянова.

Наукові напрацювання у формі Національ-
них доповідей Інститутів Відділення економіки 
НАН України не використовувалися як основа 
при розробці Державних стратегій регіонального 
розвитку та Планів заходів з їх реалізації на періо-
ди до 2015, 2020 та до 2027 рр. Науково-методичне 
та інформаційно-статистичне забезпечення со-
ціального прогнозування, соціального плануван-
ня й соціального управління не розробляється. 
Перевага надана громадським організаціям, які 
«освоюють» зарубіжні гранти.

Відновленню духовних традицій слов’янських 
народів суверенної і незалежної України призвана 
сприяти всеохоплююча національна ідея.

У 2019 р. напередодні чергових виборів Пре-
зидента України один з претендентів на цей пост 
народний депутат України Юлія Володимирівна 
Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» у Вер-
ховній Раді України разом з соратниками на-
голосила, що національна ідея, яка вважається 
своєчасною для української нації — це створення 
таких порядків та правил спільного життя, щоб ко-
жен зміг, не порушуючи законів всесвіту, повністю 
та безперешкодно реалізувати свій потенціал у гар-
монії з Творцем і Природою, Людством і Суспіль-
ством. Українському народу випала планетарна мі-
сія це зробити для себе, для світу та відкрити шлях 
для інших [16.].

За задумом Творця з благословення старців в 
чотирьох сторонах України споруджені поклонні 
християнські хрести, які утворили на карті України 
правильний православний хрест на центральну час-
тину території нашої держави: у Чорнобилі (верши-
на хреста), у Старому Почаєві Тернопільської облас-
ті (права сторона хреста, храм Іова Почаївського), у 
Спасовому Скиті біля Харкова (ліва сторона хреста, 
храм Хреста Спасителя Преславного Преображен-
ня і каплиця Нерукотворного Спаса), в Кулевчі 
Одеської області (підніжжя загального хреста).

Православний хрест на теренах України на-
чебто фізично визначає морально-енергетичний 

каркас для донорського поширення християн-
ських цінностей людяності і гармонії православ-
ного обряду на всю територію нашої держави для 
покаяння між українцями за загибель Небесної 
сотні та Правоохоронців, між Українцями та Ро-
сіянами за громадянсько-збройний конфлікт на 
Донбасі, щодо спільного відновлення його мате-
ріально-технічної бази і отримання відповідних 
гуманітарних та соціально-економічних наслід-
ків, а також для духовного спілкування з Творцем 
і Природою, Людством і Суспільством.

Покаяння має бути не тільки молитовним, 
а й самостійним залишенням чиновництвом ке-
рівних посад в усіх гілках загальнонаціональної і 
регіональної влади та шляхом складання повно-
важень народними депутатами за конституційні 
порушення у соціально-побутовій сфері з нега-
тивними наслідками для українського народу.

Досягти гармонії з Творцем і Природою, 
Людством і Суспільством український народ 
спроможний шляхом цілеспрямованого впрова-
дження ідей бюджетного федералізму в унітарній 
державі, використовуючи гармонійні пропорції 
«Золотого Перетину» у фіскально-бюджетних та 
фінансових взаємовідносинах центру і регіонів

Підвищенню обґрунтованості Стратегії еко-
номічної інтеграції окремих районів Донецької і 
Луганської областей буде сприяти наступне:

1. Розробка Програми економічного всево-
бучу народів України та Східної Європи з безкон-
фліктних питань економічної реінтеграції.

2. Аналіз практики укладання і реалізації Угод 
між Кабінетом Міністрів України і Обласним ра-
дами щодо регіонального розвитку.

3. Аналіз стану виконання Угоди про Асоціа-
цію України з країнами-членами Європейського 
Союзу в частині наукового обґрунтування нової 
регіональної карти держави відповідно до устале-
них на європейській території економіко-статис-
тичних положень NUTS-системи.

4. Аналіз стану виконання 17-го стратегічно-
го індикатора Стратегії сталого розвитку «Украї-
на-2020» стосовно 65 % долі місцевих бюджетів у 
Зведеному бюджеті держави та цілі 2 «ефективне 
врядування і цілі 3 «Розвиток людського капіта-
лу» Середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду на період до 2020 р. стосовно входження 
України до 50-ти країни світу за Індексом люд-
ського розвитку.

5. Аналіз стану виконання заходів відновлен-
ня життєдіяльності населення як підконтрольної 
так непідконтрольної органам загальнонаціо-
нальної влади частин Луганської та Донецької об-
ластей.

6. Аналіз стану виконання Державної цільо-
вої програми відновлення та розбудови миру в 
Східних регіонах України з оцінками обсягів не-
дофінансування.
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7. З’ясування обставин і встановлення причин 
нездійснення пілотних проектів 2005–2006 рр. 
«Луганщина — цРТ» і «Донеччина — цРТ».

8. З’ясування обставин і встановлення при-
чин недосягнення семи цілей Розвитку Тисячо-
ліття на період до 2015 р.

9. Проведення аудиту невиконання Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на території 
Українського Донбасу на періоди до 2015 та до 
2020 рр. та їх фінансового забезпечення.

10. Проведення аудиту невиконання цен-
тральними, регіональними і місцевими органами 
влади Регіональних стратегій розвитку Луганської 
і Донецької областей на підконтрольних територі-
ях на 2015–2020 рр. та Планів заходів з їх реаліза-
ції на 2015–2017 рр. та на 2018–2020 рр.

11. Проведення аудиту невиконання цілі 1 
«Подолання бідності» цілей розвитку тисячоліт-
тя (цРТ) на період до 2015 р. і заходів досягнення 
такої цілі на період до 2030 р.

12. З’ясування підстав скасування Урядом (або 
Мінрегіоном) України випуску щорічних статич-
них бюлетеней «Регіональний людський розвиток» 
з 2018 року (випускався 2000–2017 рр.).
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Постановка проблеми. В останні два десяти-
річчя стали інтенсивно розвиватися кластери та 
інші мережеві форми економічного транскор-
донного співробітництва прикордонних регіонів, 
особливо ця форма співробітництва поширена в 
Європейському Союзі. Аналіз еволюції аграрної 
політики в країнах-членах ОеСР показав, що 
більшість країн Європейського Союзу викорис-
товують таку форму транскордонного економіч-
ного співробітництва, як кластери, у тому числі 
такі, що пов’язані з аграрним сектором, харчовою 
промисловістю і розвитком сільської місцевості. 
Але в науковій літературі фактично відображе-
ні результати емпіричних досліджень з описом 
практичного досвіду створення, функціонування 
і державної підтримки подібних кластерів. Тому 
виникла необхідність удосконалити поняттєвий 
апарат кластерної теорії розвитку територіально-
виробничих комплексів в такому аспекті, як по-
няття «транскордонний агропромисловий клас-
тер» [1, с. 321–324].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній науковій літературі питання, пов’язані 
з процесами ролі кластерів та інших бізнесових 
мереж в сучасних умовах глобалізації, знайшли 
відображення в працях: О. Богми, Д. Крісанова, 
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Анотація. Проаналізовано організаційно-економічні засади транскордонного співробітництва в кон-
тексті розвитку агропромислових комплексів прикордонних регіонів на основі кластерного підходу, еконо-
мічний стан агропродовольчого сектору України та виокремлено проблеми та перспективи існування агро-
промислових кластерів, а саме ідентифіковано переваги співпраці в аграрному секторі та формуванню і ролі 
ефективних бізнесових мереж, ефект від об’єднання великої кількості малих і дрібних виробників у більш 
великі бізнес-структури, що забезпечує підвищення стабільності функціонування, створення механізмів роз-
поділу прибутку і спільного інвестування залежно від загальних пріоритетів.
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Summary. The organizational and economic principles of cross-border cooperation in the context of development 
of agro-industrial complexes of border regions on the basis of cluster approach, economic condition of agro-food sector 
of Ukraine are analyzed and problems and prospects of existence of agro-industrial clusters from the amalgamation 
of a large number of small and small producers into larger business structures, which provides increased stability, the 
creation of mechanisms for the distribution of profits and joint investment, depending on common priorities.
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А. Мокія, С. Мочерного, Ю. Пахомова, В. Сав-
ченка, Г. Семенова, С. Соколенка та інших. цій 
проблематиці присвячено також дослідження 
багатьох авторів близького та далекого зарубіж-
жя, зокрема: К. Надві, М. Пиоре, М. Портера, 
В. Прайса, К. Сєйбела, П. Хазеля та інших.

Метою статті є визначити роль, проблеми та 
перспективи розвитку агропромислових класте-
рів та інших бізнесових мереж сучасного агро-
промислового виробництва в адаптації націо-
нальних агропродовольчих систем до викликів 
глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Вирішення бага-
тьох проблем соціально-економічного розвитку 
трансграничних регіонів є можливим зокрема, 
за рахунок активізації їх економічного співробіт-
ництва шляхом утворення нових ринкових форм 
територіальної організації територіально-вироб-
ничих і соціально-інфраструктурних комплексів 
регіонів сусідніх країн у формі трансграничних 
кластерів різних типів. Такі кластери слід засно-
вувати на засадах інтеграції діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, розташованих на 
території суміжних регіонів, що забезпечить цим 
суб’єктам додаткові переваги порівняно з відо-
собленим їх функціюванням [1, с. 321–324]. Ор-

Бібліографія ДСТУ 8302:2015:
Кірова Л. Л., Міхов Л. І. Проблеми та перспективи розвитку агропромислових кластерів. Віс ник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. 2021. № 1 (49). С. 105–110. doi : 10.33783/1977-4167-2021-49-1-105-110.
References (АРА):
Kirova, L. L., Mikhov, L. I. (2021). Problemy ta perspektyvy rozvytku ahropromyslovykh klasteriv [Problems and prospects 

of agro-industrial clusters development]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1 (49), 105–110 (in Ukr.). 
doi : 10.33783/1977-4167-2021-49-1-105-110.



106

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (49) 2021

жуть бути пов’язані з наступними перевагами: 
здатністю запропонувати послугу з доставки 
продукції на будь-яку територію сусідніх країнах 
з більш низькими трансакційними витратами; 
гармонізувати маркетингову політику учасників 
кластеру; об’єднати закупівлі, що дозволить на-
бувати засоби виробництва за цінами із зниж-
ками, а також економити на трудовитратах, що 
пов’язані із закупівлею цих засобів, які мали ра-
ніше самостійно функціонуючи господарства; 
здатністю продавати продукцію під власною тор-
говою маркою тощо.

Дослідження показало, щодо організаційно-
економічних важелів регулювання розвитку ме-
режевих форм транскордонного співробітництва 
мають бути включені такі: нормативно-адміні-
стративні заходи, фінансова підтримка, інфор-
маційно-консультаційна підтримка, підготовка 

ганізаційно-економічні переваги таких кластерів 
представлено на рис. 1.

Досліджуючи питання розвитку транскор-
донних кластерів, то можна відмітити те, що вони 
повинні стати ефективною формою інтеграції 
прикордонних регіонів в глобальну економіку, 
засобом поєднання загальнодержавних, кор-
поративних і індивідуальних інтересів, а також 
інтересів територіальних громад і регіонів для 
досягнення кінцевого результату — активізації 
підприємницької діяльності, підвищення конку-
рентоспроможності та зростання рівня економіч-
ного розвитку регіонів, поліпшення умов життя 
населення.

Також до переваг транскордонних кластерів 
у сфері агропромислового виробництва можна 
повною мірою віднести реалізацію конкурент-
них переваг регіонів по виробництву продуктів 
харчування, пов’язаних з географічним розта-
шуванням, кліматом, більш широкими зонами 
агропромислового виробництва регіонів, більш 
різноманітними варіантами його комбінування і 
тому подібне, а також використання можливос-
тей, властивих кластерам як інтегрованій систе-
мі, яка направлена на передачу передового досві-
ду, вдосконалення техніки і технологій [1, с. 335]. 
Окрім того, передбачувані вигоди від створення 
транскордонних агропромислових кластерів мо-

Рис. 1. Організаційно-економічні переваги транскордонних економічних кластерів

кадрів та трансфер технологій. Мотиваційний 
механізм для кластерів, створених в агропродо-
вольчої системі, як сукупності взаємозв’язаних 
галузей, що випускають кінцеву продукцію сфер 
агропромислового комплексу, представляється у 
вигляді комплексного впливу з боку державно-
го управління на всі складові мікроекономічних 
чинників соціально-економічного характеру. 
Мотиваційно-стимулююча роль владних управ-
лінських структур особливо важлива для забезпе-
чення стійкого розвитку всіх складових агропро-
мислових кластерів [2, с. 13–15].

Розглядаючи конкретні заходи щодо пер-
спектив розвитку агропромислових кластерів 
можна запропонувати наступне:

1) створення умов для забезпечення достат-
нього рівня конкурентоспроможності внутрішньо 
регіональних продовольчих ринків порівняно з 
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імпортною аграрною і продовольчою продукцією, 
що поступає в регіон;

2) введення пільгового кредитування і опо-
даткування сільськогосподарських підприємств, 
які орієнтують свою виробничо-збутову діяль-
ність на експорт;

3) субсидування процентних ставок по кре-
дитах агропідприємств, що займаються дивер-
сифікацією своєї діяльності в напрямку під-
вищення частки продукції з високою доданою 
вартістю, і продукція яких має попит на внутріш-
ньому ринку;

4) повне задоволення у фінансових і мате-
ріально-технічних ресурсах підприємств, що 
здійснюють свою виробничу діяльність по держ-
контракту і ефективно використовують виділені 
кошти;

5) введення механізму преміювання з регіо-
нальних бюджетів найбільш активно господарю-
ючих підприємців, що реалізовують продукцію 
диверсифікованого характеру для внутрішньо ре-
гіонального споживання в сільських районах по 
доступних для населення цінах;

6) надання фінансової допомоги сільськогос-
подарській кооперації, розвитку всіх її основних 
функцій: кредитовій, виробничий та переробній, 
збутовій, постачальницькій, консультаційній.

Складну проблему представляє організація 
кластерів в галузях, які характеризуються чітко 
вираженою сезонністю вирощування продукції і 
вимагають значних витрат на розвиток логістич-
ної інфраструктури; включення у виробничий 
процес підпунктів приймання і зберігання сіль-
ськогосподарської продукції; введення сучасних 
моделей і інструментів організації закупівлі аграр-
ної сировини і формування товарних партій; до-
ведення їх до вимог відповідних національних або 
міжнародних стандартів і підготовки до експорту 
[2, с. 18]. У південних, східних і центральних об-
ластях України на таких принципах формуються 
зерно-олійні кластери, що включають:

 — підприємства-інтегратори кластерів — по-
середницькі закупівельно-торговельні організації, 
що мають достатній капітал для закупівлі насіння 
зернових і олійних культур в значних об’ємах;

 — підприємства-учасники кластерів — аграр-
ні підприємства, що спеціалізуються на вирощу-
ванні зернових, зернобобових і олійних культур, 
а також підприємства, що мають в своєму розпо-
рядженні холодильне і складське господарства, 
елеватори, транспортні засоби і т. п.;

 — інституційні організації, обслуговуючі ці про-
цеси, — відділення банків і інших фінансово-кре-
дитних установ, проектно-технологічні інститути, 
консалтингові і юридичні фірми, і тому подібне.

На наш погляд, чинником, гальмуючим 
кластеризацію сільських територій, виступає 
також відсутність вітчизняних методичних роз-

робок щодо вирішення цих питань. У таких роз-
робках повинні були бути чітко позначені осно-
вні параметри і типові моделі кластерів; способи 
їх ідентифікації в господарській практиці; форми 
і інтенсивність зв’язків між учасниками класте-
рів; рівень концентрації виробництва в територі-
альних межах їх функціонування; темпи приросту 
об’ємів виробництва продукції або надання по-
слуг споживачам; масштаби територій, на які роз-
повсюджується діяльність кластерів, та їх обхват 
глобалізаційними процесами [3, с. 15–30].

Одним з високорентабельних и швидко 
зростаючих бізнесів на терені аграрного секто-
ру є вирощування продукції екологічно чистої, 
натуральної, — так званою органік-продукції. 
цей бізнес зможе привабити інвесторів, і на його 
основі вже створено агропродовольчий кластер 
на Хмельниччині і формується аналогічний на 
Полтавщині (див.: [4, с. 151]). В Хмельницькій 
області для створення кластера по органічному 
землеробству визначено 47 господарств, роз-
ташованих в 11 районах області. Окрім них, до 
складу організаційної структури кластера на по-
чатковому етапі увійшли державні, проектні і 
банківські установи, наукові організації. Програ-
мою розвитку АПК області на період до 2016 р. 
передбачено сформувати кластер по органіч-
ному агровиробництву на площі 203 тис. га [4]. 
По оцінках фахівців, це дозволить забезпечити 
збільшення об’ємів реалізованої продукції май-
же до 1,3 млрд грн, її експорт на загальну суму 
близько 100–150 млн дол., створення 1,1 тис. но-
вих робочих місць в сільській місцевості, а також 
надходження до бюджету податків і платежів на 
рівні 32,4 млн грн. За рахунок цього покращає 
екологічна ситуація на територіях розміщення 
кластера. Крім того, розвиток органічного сіль-
ського господарства надасть аграрним підпри-
ємствам можливість вийти з екологічно чистою 
продукцією не тільки на внутрішній, але і на зо-
внішні продовольчі ринки [5, с. 137–140].

Стримує розвиток конкурентоспроможності 
агропромислових кластерів і підйом підприєм-
ництва в сільських районах також кредитово-по-
даткова сфера. Дорожнеча кредиту, обтяжливість 
податками і висока плата за оренду основних за-
собів, паливо і енергію фактично зводять до ну-
льових доходів підприємницьку діяльність на селі. 
це підтверджується досвідом фермерських госпо-
дарств, багато хто з яких збанкрутілі в і припини-
ли свою діяльність. Спроби ж створення сільських 
кредитних кооперативів не дають поки очікува-
них результатів із-за малих об’ємів кредитування. 
Для цього необхідно вирішити задачу зменшення 
залежності малих і середніх форм агробізнесу від 
ризикованого комерційного кредиту, створивши 
за допомогою держави сільськогосподарську ко-
оперативну кредитну систему, в яку увійшли би 
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регіональні селянські іпотечні банки, районні та 
місцеві сільські кредитні кооперативи [3].

На наш погляд, поряд з цим можливе запро-
вадження також інших засобів підтримки роз-
витку не сільськогосподарських видів діяльності 
на селі на засадах малого і середнього підприєм-
ництва: застосування режиму максимального 
сприяння легалізації діючих і створенню нових 
підприємницьких структур у сфері надання різно-
манітних послуг (з будівництва й ремонту будівель 
і споруд; з ремонту й обслуговування сільгоспма-
шин; комунально-побутових, інформаційних, со-
ціально-культурних тощо); надання префе ренцій 
(у тому числі з оподаткування) підприємцям, які 
реально працюють і створюють робочі місця поза 
сільськогосподарським виробництвом або вико-
нують функцію надання соціальних послуг сіль-
ському населенню [5, с. 138].

Реально прискорити розвиток підприємни-
цтва в аграрному секторі можливо, на нашу думку, 
лише при вирішенні наступних завдань (рис. 2):

1. Зорієнтувати аграрний сектор на коопера-
тивний шлях розвитку, який використовується в 
більшості цивілізованих країнах світу, тобто змен-
шити залежність аграрного підприємництва від 
ризикованого комерційного кредиту, створивши 
за допомогою держави агропродовольчу коопера-
тивну кредитну систему (АПККС), яка об’єднує 
регіональні селянські іпотечні банки, районні і 
місцеві сільські кредитні кооперативи [6].

2. Сформувати на всіх територіальних рів-
нях (від сільського району до країни в цілому) і 
в масштабі кожної галузі АПК, а також на про-
довольчих ринках конкурентне середовище, що 
базується на чотирьох видах власності (коопера-
тивної, приватної, державної і змішаної) [6]. При 
цьому доцільно, щоб в кожному сільському районі 
було не менше двох молочних і м’ясопереробних 
підприємств, таких, що знаходяться в різних фор-
мах власності, з обов’язковою присутністю коо-
перативної власності сільгоспвиробників району, 
також створити в кожній області міські державно-
кооперативні оптові продовольчі ринки і об’єкти 
роздрібної торгівлі, в яких ціни на продукти хар-
чування мають бути трохи нижче, ніж в існуючих 
приватних магазинах і супермаркетах [6].

3. В сільськогосподарському виробництві 
унаслідок яскраво вираженої галузевої специфі-
ки (територіальна розосередженість, предметом 
праці є біологічні об’єкти, розвиток яких істотно 
залежить від різних природно-кліматичних чин-
ників та ін.) об’єктивно існує потреба у високій 
оперативності і гнучкості при ухваленні більшості 
виробничих і маркетингових рішень. На наш по-
гляд, саме ступінь детермінованої процесу вироб-
ництва і маркетингу визначає ефективний рівень 
його концентрації.

4. Поетапне формування регіональних агро-
промислових кластерів, як найдосконалішої сис-
теми дотримання соціально-економічних інтер-

Рис. 2. Основні напрями прискорення розвитку підприємництва
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есів організацій АПК, що об’єднуються. Процес 
створення регіональних агропромислових клас-
терів необхідно супроводжувати організаційною 
роботою щодо пропагування, стимулювання і 
підтримки об’єднання цих кластерів у міжрегіо-
нальні та транскордонні формування.

5. Подальший розвиток державно-приват-
ного партнерства, орієнтованого в основному на 
соціальний розвиток сільських районів, яке рані-
ше найбільш всього було схильним до дії псевдо-
ринкових стосунків [7, с. 8–11]. Роль соціального 
партнерства повинна виявлятися в об’єднанні ін-
тересів держави (регіональній влади), процвітаю-
чих аграрних корпорацій і агропромислових клас-
терів, підприємств інших галузей, розташованих 
на території конкретного сільського району, насе-
лення, що проживає в цьому районі, і представ-
ників громадських організацій при виробленні 
концепції його соціального розвитку.

6. З метою забезпечення сприятливих умов 
для організації і функціонування підприємниць-
ких структур, кластерів в сільській було б доціль-
но в найкоротші терміни розробити відповідну 
нормативно-правову базу по створенню спеціаль-
них фондів або виділенню в рамках вже існуючих 
фондів державної підтримки підприємництва ці-
льового фінансування на потребі кластеризації 
економічної діяльності і обслуговування конкрет-
них сільських територій [7, с. 7–10].

Висновки. Зроблений аналіз розвитку тран-
скордонного співробітництва за участю суб’єктів 
господарювання України дозволив встановити, що 
його гальмування відбувається через низку про-
блем: відсутність фінансування українською сто-
роною розробки і подальшого впровадження кон-
кретних проектних пропозицій; неузгодженість 
механізмів одночасного співфінансування тран-
скордонних проектів за рахунок коштів сусідніх 
держав, програм технічної допомоги ЄС, держав-
ного і регіональних бюджетів та позабюджетних 
джерел; складну ієрархічність системи управління 
процесами транскордонного співробітництва, яка 
призводить до дублювання повноважень за окре-
мими напрямками, з одного боку, та невизначенос-
ті механізмів фінансування програм — з іншого.

На наш погляд, необхідно розробити таку на-
ціональну концепцію транскордонного співро-
бітництва, яка б містила методологічні підходи до 
розвитку процесів співробітництва з урахуванням 
інтересів не лише окремих прикордонних регіо-
нів, а й загальнонаціональних інтересів. Необхід-
но також, щоб кожний прикордонний регіон мав 
власну стратегію розвитку базуючись на транскор-
донної співпраці, зокрема на основі транскордон-
них кластерів. ці регіональні стратегії мають бути 
базуватись на відповідних регіональних стратегіях 
розвитку з урахуванням загальноєвропейських та 
національних пріоритетів.
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ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація. В статті розглядається сучасний стан, проблеми та перспективи ринку туристичних по-
слуг України, зокрема одного з пріоритетних напрямків розвитку регіонів — подієвого туризму. Для розвит-
ку івент-туризму сприяє геополітичне розташування України, етнічний склад, особливості традицій і об-
рядовості, багатство народної культурної спадщини. Розглянуті передумови організації подієвого туризму. 
Визначено, що для його подальшого розвитку потрібно здійснити детальний аналіз подій та вивчити про-
позиції подієвого франчайзингу за регіонами України. Особливої уваги приділено туристичному потенціалу 
Запорізької області, який є вагомим підґрунтям подальшого розвитку Event-туризму регіону.

Ключові слова: подієвий туризм, стратегія розвитку, ресурсний потенціал, фестиваль, подія, регіо-
нальний розвиток.

Summary. The modern condition, the problems and the perspectives of the market of the tourist services of Ukraine 
have been considered in the article, in particular one of the priority directions of the development of the regions is t 
event tourism. The development of event-tourism is promoted with the geopolitical location of Ukraine, the ethnic 
composition, the peculiarities of the traditions and the rituals, the richness of the folk cultural heritage. Considering the 
preconditions of the organization of event tourism, it has been determined that for its further development it is necessary 
to carry out the detailed analysis of the events and to study the proposals of event franchising in the regions of Ukraine. 
The special attention has been paid to the tourist potential of Zaporizhzhia region, which is an important foundation of 
the further development of the Event-tourism of the region.

Key words: event tourism, development strategy, resource potential, festival, event, regional development.
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Постановка проблеми. В умовах економіч-
ної кризи, яка має місце в Україні, посилюються 
негативні процеси в суспільстві такі як спад ви-
робництва, вивільнення працівників, збільшення 
надлишку робочої сили, відсутність капіталовкла-
день на створення нових робочих місць, реструк-
туризація господарства. За таких умов важливо 
розвивати галузі, які не отримують великих фі-
нансових вкладень. До них відноситься туризм, 
а особливо такий його вид, як подієвий туризм. 
Пріоритетність розвитку подієвого туризму в 
Україні зумовлюється нагальною необхідністю 
невідкладного розв’язання соціально-економіч-

них проблем сучасності. Виконуючи відпочинко-
ву та пізнавальну функції, залучаючи капітальний 
житловий фонд і наявні природно-рекреаційні 
ресурси, пам’ятки історико-культурної спадщи-
ни, подієвий туризм враховує інтереси виробни-
ків та споживачів туристичних послуг, при цьому 
дає можливість зберігати економічну рівновагу 
в регіоні. Розвиток його у кожній області Украї-
ни має свою специфіку, зумовлену комплексним 
впливом різноманітних чинників — історичних, 
географічних, етнографічних, культурних, еконо-
мічних, соціальних та інших, які мають свої пере-
ваги та недоліки. Забезпечення сприятливих умов 
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розвитку ivent-туризму на регіональному рівні — 
це перспективний напрям розвитку підприємни-
цтва та розвитку економічного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під-
ґрунтям для проведення дослідження умов роз-
витку подієвого туризму в Україні є наукові праці 
вітчизняних учених, присвячені розробці теорети-
ко-методологічних і методичних основ розвитку 
сфери послуг взагалі і подієвого туризму. Зокрема, 
вагомий внесок у вивчення проблеми розвитку по-
дієвого туризму в Україні зробили вітчизняні на-
уковці та фахівці: Д. Басюк, Н. Паньків, Л. Мар-
муль, К. Вовк, Л. Устименко, О. Бабкін та ін.

Незважаючи на це, ряд аспектів цієї актуаль-
ної проблеми в нових економічних умовах зали-
шаються недостатньо вивченими і потребують 
більш глибоких досліджень.

Мета. Визначити потенційні можливості роз-
витку подієвого туризму в Україні та Запорізькій 
області, зокрема оцінити його основні економічні 
види функціонування для регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
ним із перспективних напрямів розвитку еконо-
міки країни, за оцінками Всесвітньої туристич-
ної організації (UNWTO), є подієвий або ж івент 
(event) туризм.

Подієві тури, що поєднують в собі традиційний 
відпочинок та участь в різноманітних подіях як у 
світі, так і в Україні, поступово стають дедалі попу-
лярнішими. Тому дослідження розвитку подієвого 
туризму в Україні є актуальним. Подієвий туризм — 
молодий і надзвичайно цікавий напрям. Унікальні 
тури, які поєднують в собі традиційний відпочинок 
та участь у видовищних заходах країни, поступово 
набувають популярності серед різних мандрівни-
ків. Походження подієвого туризму стало сферою 
наукових досліджень порівняно недавно [1].

В Україні івент-індустрія бере початок з 90-х 
років ХХ ст. Історично склалося так, що в само-
стійну сферу івент виділився лише за останні 
двадцять років. цей підйом зумовлений відпо-
відністю потребам людей, які у всі часи хотіли 
отримати нові враження, стати частиною подій, 
впливати на їх хід і отримати радісне відчуття при-
четності до чогось більшого. Треба зазначити, що 
в Україні подієвий туризм розвивається повільно. 
Тільки з 2002 р. туристичні фірми почали про-
понувати послуги з організації подієвих поїздок. 
Збільшення в’їзного туризму в Україні у зв’язку з 
подіями не є систематичним і пов’язано з таки-
ми подіями як, до прикладу, Євробачення, Євро-
2012. Більшість подій в Україні — місцевого й 
регіонального масштабу, що не надто приваблює 
навіть українських туристів і не сприяє розвитку 
в’їзного туризму [2].

Зауважимо, що розвитку подієвого туризму 
загалом сприяє геополітичне розташування Укра-
їни, етнічний склад населення, багатство народ-

ної культури, обрядовості, особливості традицій 
і обрядовості, тому безумовно перспективним є 
проведення етнофестивалів або інших заходів, що 
становлять національну культуру. Наприклад, Ма-
ланка-фести чи Сорочинський ярмарок, які мають 
всі передумови для того, щоб збирати багато гля-
дачів і учасників. Умовами успішного проведення 
подібних заходів є, по-перше, затвердження відпо-
відної державної політики, а по-друге, — залучен-
ня спонсорів, що підтверджує досвід проведення 
подієвих заходів за кордоном. В Україні достатньо 
відомих торгових марок, власники яких із задово-
ленням вкладали б гроші в популяризацію себе та 
підтримку національних культурно-мистецьких та 
спортивних заходів [3]. Діяльність щодо організа-
ції та проведення заходів такого характеру має за-
цікавити насамперед керівництво невеликих міст, 
або обласних центрів, оскільки розвиток подієво-
го туризму сприяв би створенню робочих місць та 
залученню коштів до місцевих бюджетів. Отже, 
подієвий туризм на сучасному етапі розвитку сус-
пільства є важливим та необхідним явищем, що 
реалізує майже всі основні функції туризму: еко-
номічну, пізнавальну, рекреаційну, виховну та роз-
важальну. Стрімкий розвиток подієвого туризму 
та необхідність оптимізації його функціонування 
зумовлюють потребу: ґрунтовних наукових дослі-
джень історії розвитку, прийняття державних про-
грам щодо розвитку подієвого туризму; залучення 
до його організації спонсорів та меценатів; здій-
снення ефективної реклами.

Для перспективного розвитку подієвого ту-
ризму потрібно здійснити: детальний аналіз по-
дій та пересортувати їх за ознакою цікавості для 
туристів; вивчити пропозиції подієвого франчай-
зингу, які можна ввести в регіонах України [2].

Важливою передумовою організації подієво-
го туру є своєчасне інформування та рекламуван-
ня події, загальнодоступність до інформації про 
неї та організація її систематичного проведення. 
це дає змогу туристичним фірмам планувати по-
дієву поїздку заздалегідь.

Втім, варто зазначити, що в Україні є чимало 
відомих та популярних подій, але є невелика кіль-
кість туроператорів, які спеціалізуються на орга-
нізації подієвих турів.

Незважаючи на всі труднощі, наш час є пе-
ріодом розвитку нових тенденцій у культурному 
житті, для більшості регіонів України орієнтація 
на подієвий туризм стає однією з реальних мож-
ливостей економічного, соціального й культурно-
го піднесення. Водночас політична ситуація, що 
склалася, стала певним поштовхом, адже криза — 
це ще й час можливостей для готельєрів, рестора-
торів і турагентств регіону, які переорієнтувалися 
на внутрішнього туриста [4].

Враховуючи сучасний стан розвитку галузей 
економіки області експерти наголошують на тому, 
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що поступово з індустріального центру Запорізь-
ка область має стати прибутковою в аграрному 
та туристичному напрямках. Тому дослідження 
туристичного потенціалу регіону, визначення 
пріоритетних перспективних ресурсів, та шляхи 
наукового обґрунтування шляхів розвитку ту-
ристичної галузі Запорізької області є дуже ак-
туальним аспектом наукового сьогодення. В ході 
численних наукових досліджень, одним із пріори-
тетних напрямів визначено розвиток Запорізької 
області як історико-культурного та туристично-
рекреаційного центру Півдня України [5].

Тому стратегія розвитку туризму області по-
будована з урахуванням економічних та соці-
ально-культурних особливостей. Визначено, що 
розвиток туризму істотно впливає на такі сек-
тори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, 
будівництво, сільське господарство, виробни-
цтво товарів широкого вжитку. Також важливим 
є напрямок внутрішнього туризму: розвиток ту-
ристичних продуктів та мереж, туристична про-
моція області, підтримка інноваційних проектів, 
культурно-мистецьких заходів, що формують 
імідж регіону. Тож головною метою розвитку ту-
ристичної індустрії в Запорізькій області є ство-
рення конкурентоспроможного туристичного 
продукту, який має максимально задовольнити 
потреби туристів, а також збереження історико-
культурних, природних, рекреаційних та ліку-
вальних ресурсів [4,5].

В Запорізькій області налічується більше 
10 тисяч туристичних об’єктів, є що показувати 
туристам. Завдяки реалізації Стратегії очікуєть-
ся розширення географії туристичних потоків 
в області та зростання попиту на туристичний 
продукт.

Згідно з новою туристичною концепцією «7 на 
7», де визнано 7 найяскравіших туристичних на-
прямків: козацьке, природне, історичне, індустрі-
альне, подієве, видовищне, сакральне, найбільш 
перспективним вважається подієвий туризм. В 
рамках розвитку подієвого туризму, в області про-
водяться великі фестивалі, які отримали велику 
підтримку мешканців регіону та країн [6].

Особливою популярністю користуються фес-
тивалі «Покрова на Хортиці», «Срібна купальська 
роса», «Віра. Надія. Любов.», «Ми — українські», 
«Приазовський інтерфест», «Черешнево» та інші. 
До Запорізької області приїздять тисячі гостей. 
Вони знайомляться з українською культурою, 
козацькими традиціями, беруть участь у театра-
лізованих інтерактивних діях. Справжня родзин-
ка нашого краю — можливість познайомитися з 
культурою, традиціями та стравами багатьох на-
цій і народів, які населяють область. Болгарські, 
албанські, грецькі, польські, німецькі та інші на-
ціонально-культурні товариства бережуть тради-
ції своїх народів і щедро презентують їх в інтер-

культурних містечках на фестивалях, у садибах та 
музеях [5].

Вже шість років поспіль в Запоріжжі про-
ходить Всеукраїнський фестиваль консервації. 
Десятки виробників оригінальних домашніх за-
готівель та здорових продуктів представлять свої 
доробки на смачному фестивалі. У день фестивалю 
відбуватиметься безперервний концерт та смачний 
ярмарок. На гостей свята чекають майстер-класи, 
фотозона, дегустації, фудзона, конкурси.

Новим в області є проведення масштабного 
музичного фестивалю ZAPORIZHZHIA JAZZY. 
Він став доброю традицією. ZAPORIZHZHIA 
JAZZY об’єднує меломанів із усіх куточків Укра-
їни і не тільки [6].

Висновки. Унікальність нашої країни якнай-
краще ілюструють національні традиції, інтер-
культурну кухню, етнічну культуру її регіонів. 
Особливі умови життя українців, перетин торго-
вих шляхів, політичні протистояння — все це вне-
сло коригування у становлення туристичної галузі 
та подієвого туризму зокрема. 

Основною концепцією створення подієвого 
фестивального туризму в Україні, зокрема і в За-
порізькому регіоні, є збереження етнічних та іс-
торичних традицій, популяризація внутрішньо-
го туризму, культурне збагачення та заохочення 
громадян, залучення молоді до громадської ді-
яльності.

Розвиток івент-туризму має великі перспек-
тиви у контексті регіонального розвитку. Однак 
на державному рівні наразі немає підтримки, не 
розроблено маркетингових заходів для просуван-
ня подієвого туризму. Не зважаючи на обставини, 
сьогодення — є періодом розвитку нових тенден-
цій у культурному житті, для більшості регіонів 
України та Запорізької області зокрема. Орієнта-
ція на подієвий туризм може стати однією з реаль-
них можливостей економічного та культурного 
розвитку регіонів.

Водночас напружена політична та епідеміо-
логічна ситуація, що склалася в країні на світі в 
цілому, стала певним поштовхом для розвитку 
внутрішнього, зокрема подієвого туризму.
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все, питання розумного природокористування 
в зонах відпочинку, є не менш актуальними, ніж 
подолання наслідків кризи спричиненого поши-
ренням COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичною та методологічною основою для до-
слідження екологічного туризму став доробок 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них 
необхідно виокремити праці вчених, таких як: 
О. О. Бейдик, В. І. Вишневський, О. Ю. Дмитрук, 
Т. Ю. Сорокіна, В. Є. Борейко, В. П. Кекушев, 
В. В. Храбовченко, е. Ю. Колбовський. Однак, 
аспекти екологізації туристичної діяльності, зо-
крема, у контексті гарантування екологічної без-
пеки територій, висвітлено недостатньо.

Мета статті — головною метою досліджен-
ня є аналіз основних екологічних ризиків та об-
ґрунтування їх впливу на розвиток рекреаційних 
морських зон туризму в Україні в період пандемії 
корона вірусу.

Виклад основного матеріалу. Розвиток сус-
пільства ніколи не надавав людству настільки 
комфортного існування, як за останні сто років. 
Сучасні технології дозволили виробництво нових 
товарів і послуг, раніше не доступних масовому 
споживачеві. Напрямки розвитку туристичної 
сфери визначаються як факторами екзогенного, 
так й ендогенного характеру, які формуються під 

Постановка проблеми. Туристична галузь є 
однією з перспективних для соціально-економіч-
ного розвитку країн. Вона передбачає обдумане 
використання природних й історико-культурних 
рекреаційних ресурсів, отримання значних при-
бутків як суб’єктами туристичного ринку, так і 
державними інституціями від здійснення підпри-
ємницької діяльності, збереження культурних 
традицій тощо.

Головною метою дослідження є аналіз осно-
вних ризиків впливу та обґрунтування рівня не-
визначеності основних напрямів екологізації 
перспективних рекреаційних територій України в 
умовах пандемії. Особливість туристичної галузі в 
контексті забезпечення сталого розвитку полягає 
у його спрямованості насамперед на природні ре-
креаційні ресурси. Найбільш привабливими для 
відпочинку остаються рекреаційні території, та 
саме вони несуть максимальне екологічне наван-
таження. Туристична індустрія не тільки завдає 
певної шкоди рекреаційним територіям, а і зале-
жить від інших факторів, які впливають на еколо-
гію регіонів відпочинку. На сьогодні туризм дещо 
обмежений пандемією. Для подолання наслідків 
впливу COVID-19 на туристичний сектор, уряди 
країн і Україна також, розробляють антикризові 
плани в яких екологічний фактор майже не вра-
ховується. Однак, на наш погляд, незважаючи на 
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впливом вимог часу та суспільства. У свою чергу 
це призвело до забруднення навколишнього се-
редовища і перевитрат енергії. Зупинити цей про-
цес не майже неможливо, оскільки нові цінності 
фактично нав’язані людству великими корпора-
ціями, сформували в другій половині ХХ століт-
тя суспільство споживання, яке поширилося по 
всьому світу. Характерною його рисою є перехід 
від функціонального використання товарів, тобто 
використання їх для вирішення певних завдань, 
до споживання заради самого споживання, наслі-
дування моди, демонстрації статусу, отримання 
задоволень і т. д. Особливе значення в такому сус-
пільстві набули галузі, які займаються не вироб-
ництвом товарів, а стимуляцією їх споживання, 
наприклад реклама і система кредитування. За та-
ких умов у суспільстві відбувається, з одного боку, 
криза культурних цінностей, а з іншого — актив-
не зростання промислового виробництва для за-
доволення запитів громадян та перевиробництво 
товарів, яке вплинуло на забруднення навколиш-
нього середовища настільки, що це стало глобаль-
ною проблемою.

Подібне ставлення призвело до екологічних 
екстерналій і «прихованих витрат», які замість 
виробників і споживачів несе навколишнє серед-
овище. Лише недавно в усьому світі стали розумі-
ти, що сміття лежить на звалищах не безкоштов-
но, людство платить за нього своїм здоров’ям, 
коли п’є забруднену воду, дихає брудним пові-
трям. До того ж необхідно зазначити, сміття це 
дороге задоволення, якби в ціну покупок заклада-
лися витрати на його переробку, споживач не став 
би купувати без крайньої необхідності одноразові 
тарілки, різні дрібні товари, упаковані в фольгу, 
або пластик. Споживаючи паперові рушники, або 
туалетний папір з первинної вибіленої целюлози, 
людство щодня знищує до двадцяти семи тисяч 
дерев.

Не винятком є і туристична галузь. Потік ту-
ристів у всьому світі за останні роки різко збіль-
шувався, географія маршрутів розширювалася, 
а вимоги до послуг зростали. Найбільш прива-
бливими для відпочинку остаються рекреаційні 
території, саме вони несуть максимальне еколо-
гічне навантаження особливо в період відпусток 
і дитячих канікул. Велика кількість туристів веде 
до зростає споживання товарів і послуг. це часто 
не дозволяє місцевій владі швидко утилізувати 
відходи та відновити екологічний стан територій. 
Тому, якщо суспільство хоче мати туристичні на-
прямки, які будуть приваблювати відпочивальни-
ків, треба відійти від суто маркетингового підходу, 
котрий передбачає лише отримання прибутку, а 
звернути увагу екологічну стійкість рекреаційних 
територій.

У 1995 році Всесвітня туристична організа-
ція дала визначення сталого туризму: «Сталий 

розвиток туризму відповідає потребам нинішніх 
туристів і приймаючих регіонів, захищаючи і роз-
ширюючи можливості на майбутнє». У своєму 
визначенні СОТ включала екологічну, соціаль-
но-культурну та економічну стійкість туризму. До 
екологічної стійкості відносять оптимальне ви-
користання екологічних ресурсів, які складають 
ключовий елемент розвитку туризму, підтримки 
основних екологічних процесів і сприяння збере-
женню природної спадщини і біорізноманіття.

У 2004 році Всесвітня туристична організація 
додала: «Досягнення сталого туризму — це без-
перервний процес, і він вимагає постійного мо-
ніторингу впливу, в разі необхідності, необхідних 
профілактичних та / або коригувальних заходів»

Сьогодні з’явилося безліч ініціатив в області 
стійкого туризму. До них відносяться:

— різні схеми екологічної акредитації, які 
засвідчують, що компанії є такими ж екологічно 
чистими, якими вони можуть бути. Деякі з схем 
порівнюють ефективність компанії (наприклад, 
споживання енергії та води на одного гостя в го-
телі) проти галузевого стандарту.

— блакитний прапор, який класифікує пля-
жі в Європі. Класифікація допомагає цим пляжам 
приваблювати екологічно чутливих споживачів, 
яких з кожним роком стає все більше.

— Програма Організації Об’єднаних Націй з 
навколишнього середовища (ЮНеП) надала до-
помогу міжнародним туроператорам в створенні 
Ініціативи туроператорів, яка спрямована на на-
дання тиску на постачальників туристичних про-
дуктів, щоб зробити їх продукцію стійкою.

З перерахованого вище зрозуміло, що турис-
тична індустрія не тільки завдає певної шкоди 
рекреаційним територіям, а і залежить від інших 
факторів, які впливають на екологію регіонів від-
починку. Бурхливий розвиток промисловості, 
благоустрій населених місць неминуче супрово-
джується зростанням кількості відпочивальників 
на узбережжі.

Найбільш витребувані на сьогодні є при-
бережні зони країн з теплим кліматом, до яких 
відноситься і Україна, хоча сезон відпочинку тут 
не такий довгий, як у Єгипті, чи Туреччині. Тому 
проблеми природокористування і розвитку тери-
торій приморських узбереж, стають з кожним ро-
ком все більш актуальними.

За наявними оцінками експертів, 80 % за-
бруднювачів потрапляють в морське середовище 
з суші. Деякі утворюються в результаті промис-
лової, сільськогосподарської та гірничодобувної 
діяльності. Небезпечні речовини, наприклад ток-
сичні важкі метали, стійкі органічні забруднювачі 
(включаючи пестициди і промислові хімікати), 
вуглеводні і радіоактивні речовини, в кінцевому 
підсумку потрапляють в морське середовище че-
рез поверхневі і підземні води [1].
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Потрапляючи в прибережні води забруд-
нювачі, можуть через харчовий ланцюжок на-
копичуватися в морських організмах, знижуючи 
життєздатність екосистеми і створюючи загрозу 
здоров’ю людей, які споживають в їжу забруднені 
морепродукти. В останні роки збільшилася кіль-
кість випадків шкідливого цвітіння водоростей, в 
процесі якого можуть утворюватися токсини, які 
викликають такі харчові захворювання, як смер-
тельне паралітичну отруєння молюсками і сігуа-
терное отруєння рибою. Такі випадки завдають 
шкоди рибальству, аквакультурі, туризму, пере-
шкоджають використанню питної води і рекре-
аційних водних ресурсів. Забруднення пляжних 
зон в даний час є однією з основних небезпек для 
здоров’я людини.

Сприяючи державам-членам у вирішенні 
проблем забруднення прибережних і морських 
екосистем, МАГАТе розробило ряд наукових ін-
струментів і методів, які допомагають особам, 
які приймають рішення, забезпечувати захист 
морського середовища. У веденні Агентства зна-
ходяться лабораторії навколишнього середовища 
в Монако і Зайберсдорфі, нижня Австрії, в яких 
за допомогою ядерних і ізотопних методів вивча-
ються процеси забруднення та визначаються дже-
рела забруднення.

Наприклад, в океанах накопичуються деякі 
види пластмас, які повільно розкладаються. Його 
джерелами є більші шматки пластмаси, які руй-
нуються в результаті атмосферного впливу або 
розпаду, добавки для очищувальних засобів і кос-
метичної продукції, синтетичний одяг. Через малі 
розміри мікропластіка його можуть прийняти за 
планктон різні морські організми: двостулкові 
молюски, мідії, риби. Разом з накопиченими на 
ньому забруднювачами мікропластик може пере-
міщатися по всьому харчовому ланцюжку. Міче-
ні ізотопами індикатори допомагають зрозуміти, 
яким чином мікропластик збирає органічні за-
бруднювачі і переносить їх у морські організми.

Також дослідження «природних архівів», на-
приклад донних відкладень, коралів і черепашок, 
проливають світло на історію забруднень мор-
ських екосистем. Так, в лабораторії радіометрії 
МАГАТе методами геохронології із застосуван-
ням свинцю-210 і цезію-137 реконструюється 
історія екологічних змін, яку зберігають відкла-
дення і корали. Такі дослідження допомагають 

оцінити темпи забруднення прибережних і мор-
ських екосистем.

Морське узбережжя Чорного і Азовського 
морів є регіонами відпочинку в Україні. Пере-
вищення обсягу забруднень над асиміляційною 
здатністю морських екосистем, надходження до 
морів чужинних біологічних видів, використан-
ня природних морських ресурсів в обсягах, що 
перевищують їх потенціал, застосування еколо-
гічно шкідливих технологій добування морських 
ресурсів, транспортування і перевантаження мор-
ських вантажів тощо протягом останніх тридцяти 
років обумовили значні зміни природного стану 
морського довкілля. Мікробіологічне забруднен-
ня прибережних вод стоками комунальних під-
приємств часто унеможливлює їх використання 
для оздоровлення людей. Хвильова абразія при-
зводить до поширення небезпечних геологічних 
процесів уздовж усього морського узбережжя. До 
того ж саме тут розташовані райони, вразливі до 
підняття рівня моря внаслідок зміни клімату. Зо-
крема, у зоні затоплення частково, або повністю, 
можуть опинитися такі популярні морські курор-
ти як Затока, Коблево, Залізний порт, Скадовськ, 
Кирилівка, Бердянськ та інші. До прогнозованої 
зони затоплення потрапляють 85 об’єктів, що ста-
новлять значний інтерес для туристів, а також 678 
об’єктів інфраструктури для відпочинку та туриз-
му (у тому числі — 298 готелів) [2].

Робіт з вивчення рекреаційного навантажен-
ня на морські екосистеми Азовського та Чорно-
морського регіонів вкрай мало. Проте забруднен-
ня пляжних зон в даний час є однією з основних 
небезпек для здоров’я людини. Бурхливий розви-
ток промисловості, благоустрій населених місць 
неминуче супроводжується зростанням кількості 
відпочивальників на узбережжі. Треба зауважити, 
що в останні роки кількість відпочивальників по-
стійно зростала. Як можна бачити з табл. 1, най-
більша кількість українців воліє відпочивати за 
кордоном.

На сьогодні туристична галузь обмежена по-
ширенням коронавірусу. Пандемія COVID-19 
найсильніше вдарила по туристичної індустрії в 
усьому світі. Через пандемію коронавірусу потік 
туристів у світі скоротився на 65 %. За перші вісім 
місяців 2020 року кількість міжнародних пасажи-
роперевезень зменшилася на 70 %. це призвело 
до втрати 730 млрд доларів, понад 120 мільйонів 

Таблиця 1
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,  

за видами туризму (тис.) [3]

Кількість  2017  2018  2019

Усього 2806 4557 6132

В’їзних (іноземних) туристів 39 76 87

Виїзних туристів (громадян України, які виїжджали за кордон) 2290 4024 5525

Внутрішніх туристів 477 457 520
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робочих місць опинилися під загрозою. Україна 
не стала виключенням. За офіційними даними ту-
ристичний бізнес в Україні вже втратив мінімум 
1,5 млрд доларів. Тисячі працівників туристично-
го сектору України втратили роботу [3].

Уряди більшості країн світу закрили свої кор-
дони. COVID-19 продемонстрував надзвичайну 
важливість потреби сектору швидко адаптувати-
ся до змін. Ключові зрушення для розвитку ту-
ризму після COVID19 — це збереження робочих 
місць, турбота про захист мандрівників, а також 
дані та дослідження для виявлення тенденцій, 
які можуть допомогти у відновленні туризму. Для 
того, щоб запустити галузь після сезону, який, 
як свідчать наявні дані, було втрачено, потріб-
но перш за все, розпочати реалізацію програм 
з підтримки бізнесу, збереження робочих місць 
туристичного сектору та відновити впевненість 
людей у безпеці подорожей.

В таких умовах збільшиться кількість ба-
жаючих відпочивати на вітчизняних курортах. 
Адже, як відомо, у більшості випадків внутріш-
ній туризм є доступнішим і дешевшим за виїз-
ний. Водночас ключова особливість туризму в 
контексті забезпечення сталого розвитку поля-
гає у його спрямованості насамперед на природ-
ні рекреаційні ресурси, які часто є вичерпними 
та не відновлюваними. Незважаючи на це туризм 
в Україні не отримав жодних конкретних і від-
чутних заходів для мінімізації наслідків пандемії 
COVID-19, бо історично вважається відносно 
малим сектором в український економіці, та не 
сприймається як економічно важливий сектор. 
Якщо порівнювати із середнім реагуванням і ти-
пами заходів, запроваджених урядами сусідніх 
країн і країн-членів ЄС, то туристична галузь в 
Україні фактично залишається поза увагою вла-
ди. це ще більше ускладнює положення мало-
го та середнього бізнесу, який працює у сфері 
гостинності, туризму та відпочинку. цього року 
в бюджеті країни на розвиток туризму було за-
кладено 240 мільйонів гривень. ці кошти перед-
бачалися, зокрема, на реалізацію заходів з про-
сування туристичного потенціалу України за 
кордоном і всередині країни та пілотні проекти 
щодо розвитку [4]. Тому сподівань на вкладення 
грошей в налагодження екологічної ситуації ре-
креаційний регіонів сподіватися важко.

Зараз, в умовах пандемії, споживання різко 
впало. Світове виробництво знижується, це при-
зводить до зменшення викидів на підприємствах, 
населення менше споживає, менше витрачається 
ресурсів, що в свою чергу веде до скорочення від-
ходів. це природним чином сприятливо відбилося 
на екологічній ситуації, але науковці з упевненіс-
тю прогнозують, що мандри відновляться знову 
після того, як вакцина проти COVID-19 надійде 
до загального користування.

При розробці антикризового плану з подо-
лання наслідків впливу COVID-19 на туристичний 
сектор в Україні необхідно врахувати рекоменда-
ції Глобального кризового комітету з туризму, які 
розподілені за трьома основними напрямами:

1. Управління кризою та пом’якшення наслід-
ків: збереження робочих місць; підтримки самозай-
нятих працівників; забезпечення ліквідності; спри-
яння розвитку навичок та перегляду податків, зборів 
та норм, що стосуються подорожей та туризму.

2. Забезпечення стимулу та прискорення від-
новлення, зокрема надання фінансових стимулів, 
включаючи сприятливу податкову політику; ска-
сування обмежень на поїздки, як тільки це дозво-
лить ситуація; сприяння спрощенню оформлення 
віз; підвищення довіри споживачів.

3. Підготовка до майбутнього: приділяти 
більше уваги ролі туристичного сектору в еконо-
міці країни та досягненні цілей сталого розвитку; 
розробляти плани готовності до викликів майбут-
нього та використовувати цю можливість для пе-
реходу до циркулярної економіки [5].

4. Через актуалізацію факторів, пов’язаних із 
виникненням та поширенням вірусу COVID-19, 
потрібно створювати великі санаторно-курортні 
комплекси із використанням принципів класте-
ризації, тобто соціально орієнтованого туризму. 
це передбачає врахування загальносвітових і ві-
тчизняних тенденцій щодо важливості розвитку 
системи охорони здоров’я, гарантування безпеч-
ного навколишнього середовища та ін. [6].

Висновки. Пандемія COVID-19 спричинила 
безпрецедентну кризу в туристичній економіці. 
Україна повинна переглянути пріоритети, визна-
чені в Плані подолання наслідків пандемії вклю-
чити заходи спрямовані на підтримку та збережен-
ня туристичної галузі, а також на перепланування 
та прискорення всіх внутрішніх видів діяльності 
(реорганізація, законодавча база, статистика). Та 
до всіх економічних підходах треба додавати еко-
логічний фактор, який все з кожним роком більш 
впливає на привабливість рекреаційних регіонів 
для відпочинку туристів.
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терського обліку і звітності. Передовсім важливо 
переосмислити роль та значення бухгалтерського 
обліку та контролю як важливих функцій сучасної 
системи управління діяльністю суб’єктів господа-
рювання, які забезпечують генерування еконо-
мічної інформації для прийняття управлінських 
рішень та формування стратегії майбутнього роз-
витку підприємств в умовах глобалізації еконо-
мічних відносин.

Для удосконалення обліково-контрольного 
забезпечення управління діяльністю вітчизняних 
підприємств важливо випрацювати сучасну па-
радигму бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика теорії, методології та організа-
ції бухгалтерського обліку і контролю діяльності 
підприємств за МСФЗ є об’єктом дослідження 
багатьох вітчизняних вчених. Найбільш ґрунтовні 
науково-практичні результати висвітлили у сво-
їх роботах, зокрема: С. Ф. Голов [3], Н. О. Гура, 
К. Грабовскі [4], В. М. Жук [2], С. Я. Зубілевич 
[7], Т. О. Каменська, Г. Г. Кірейцев, Л. М. Кін-
драцька, Т. Б Крылова [6], М. В. Кужельний, 
Р. В. Кузіна, Ю. А. Кузьмінський, Г. І. Купалова, 
В. М. Костюченко [3], Р. О. Костирко, Я. Д. Круп-
ка, С. О. Левицька [7], С. Ф. Легенчук, Л. Г. Ловін-
ська, Н. О. Лоханова, Н. М. Малюга, Т. Г. Мель-

Постановка проблеми. Глобалізація еконо-
мічних відносин актуалізувала питання пере-
гляду підходів до формування нової парадигми 
бухгалтерського обліку і контролю з урахуванням 
сучасних потреб системи управління діяльністю 
суб’єктів господарювання та положень стратегії 
розвитку економіки України загалом. На сучасно-
му етапі міжнародної інтеграції економік різних 
країн особливого значення набули міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ). За ін-
формацією Ради з МСФЗ станом на травень 2020 
року їх застосовують у 166 країнах світу. Загальний 
обсяг ВВП країн, які вимагають від резидентів ви-
користовувати міжнародні стандарти фінансової 
звітності складає близько 40 трлн дол. США, що 
становить 48 % від загальної суми світового ВВП. 
Частка країн Європейського Союзу (ЄС) у загаль-
ній сумі ВВП країн, підприємства яких викорис-
товують міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності, становить лише 48 % (19 трлн. дол. США).

В Україні пріоритетним напрямом Загально-
державної програми адаптації законодавства до 
законодавства Європейського Союзу (ЄС) ви-
знано бухгалтерський облік і фінансову звітність. 
Очевидно, що впровадження та застосування в 
Україні міжнародні стандарти фінансової звітнос-
ті не може обмежуватися лише процесом адапта-
ції вітчизняного законодавства у сфері бухгал-
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ник, Г. В. Мисака, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, 
В. М. Пархоменко, О. А. Петрик, О. М. Петрук, 
М. С. Пушкар [7], В. С. Рудницький, П. Т. Са-
блук, В. В. Сопко, С. В. Свірко, І. П. Склярук, 
О. В. Харламова, Л. В. Чижевська, М. Г. Чума-
ченко, В. Г. Швець, Я. В. Шеверя, В. О. Шевчук, 
М. М. Шигун, С. Б. Шипіна [14], І. Й. Яремко.

Метою статті є визначення напрямів розвит-
ку бухгалтерського обліку в Україні в умовах за-
стосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
свід переходу на міжнародні стандарти фінан-
сової звітності у країнах з перехідною економі-
кою свідчить про виникнення певних проблем, 
пов’язаних, передовсім із обраними підходами 
до впровадження глобальних реформ у націо-
нальних системах бухгалтерського обліку. Сучас-
ні тенденції розвитку світової економіки свідчать 
про посилення процесів глобалізації та інтегра-
ції, що сприяє виходу та закріпленню компанія-
ми країн світу власних позицій на світових рин-
ках капіталу. Глобалізація світової економіки має 
такі наслідки для гармонізації бухгалтерського 
обліку: підвищення мобільності капіталу і, як 
наслідок, потреба інвесторів у єдиних підходах 
вимірювання, оцінки та обслуговування таких 
інвестицій для прийняття ними обґрунтованих 
рішень. Крім того, очікується, що використання 
МСФЗ забезпечить підвищення якості фінансо-
вої звітності та подання повної інформації про 
результати діяльності підприємств. Водночас 
при переході на міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності особливої уваги потребують шляхи 

вирішення внутрішніх проблем підприємств, 
що визначаються поточними управлінськими 
завданнями і включають недостатність квалі-
фікованого персоналу, недосконалість системи 
збору інформації та збільшення кількості пакетів 
звітності (складанні звітності за МСФЗ та націо-
нальними стандартами).

За даними Ради з МСФЗ станом на травень 
2020 року 166 країн світу використовують МСФЗ 
або заохочують до використання публічні компа-
нії для складання фінансової звітності (рис. 1).

На підставі аналізу інформації, поданої у 
профілях країн виокремлено чотири підходи до 
застосування МСФЗ компаніями-резидентами у 
кожній зі 166 країн:

1. Майже всі країни (156 з 166) взяли на себе 
зобов’язання підтримувати єдиний набір висо-
коякісних глобальних стандартів бухгалтерсько-
го обліку за винятком Єгипту, Белізу, Парагваю, 
Бермудських островів, Макао, Кайманових ост-
ровів, Сурінаму, Албанії, Швейцарії та В’єтнаму, 
які не взяли на себе такого зобов’язання. Відпо-
відним державним органом у всіх країнах (крім 
Белізу, Бермудських островів, Кайманових ост-
ровів, Єгипту, Макао, Сурінаму, Швейцарії та 
В’єтнаму) публічно визнаються МСФЗ як єдиний 
набір глобальних стандартів бухгалтерського об-
ліку. За відсутності публічної заяви, МСФЗ широ-
ко використовуються підзвітними організаціями 
(біржовими компаніями та фінансовими устано-
вами) в Беліз, Бермудських островах, Кайманових 
островах та Швейцарії;

2. 144 країн (87 % від загальної кількості) ви-
магають застосування МСФЗ всіма або більшістю 

внутрішніх державних підзвітних підроз-
ділів (лістингових компаній та фінансових 
установ) на власних ринках капіталу;

3. 13 країн дозволяють, а не ви-
магають застосування МСФЗ (Бермудські 
острови, Кайманові острови, Гватемала, 
Гондурас, Японія, Мадагаскар, Нікарагуа, 
Панама, Парагвай, Сурінам, Швейцарія, 
Тимор-Лешті, Узбекістан);

4. 9 країн використовують націо-
нальні або регіональні стандарти обліку 
(Болівія, Китай, Єгипет, Гвінея-Бісау, Індія, 
Макао, Нігер, США, В’єтнам)

Результати аналізу інформації Ради з 
МСФЗ про кількість країн та способи ви-
користання МСФЗ для малих підприємств 
засвідчують, що тільки у 86 країнах (51 % 
від загальної кількості) МСФЗ для МП ви-
магаються або дозволяються до викорис-
тання, 11 країн (7 %) розглядають МСФЗ 
для МП як такі, що можуть застосовуватися 
для відображення інформації про діяльність 
малих підприємств у фінансовій звітності. 
Водночас, 69 країн (42 %) не використову-

Рис. 1. Структура країн світу, що застосовують 
міжнародні стандарти фінансової звітності станом  

на травень 2020 р. (розроблено автором  
на основі [1])
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ють та не розглядають можливим застосування 
МСФЗ для МП (рис. 2).

Показник ВВП країн, компанії яких вико-
ристовують МСФЗ, с близько 40 трильйонів дол. 
США, що становить понад 48 % від загальної 
суми світового ВВП. Частка країн ЄС у загальній 
сумі ВВП країн, компанії яких використовують 
МСФЗ, становить лише 48 % (19 трильйонів дол. 
США), решта країн відповідно продукують 52 % 
(21 трильйонів дол. США) [1].

У європейських країнах застосування МСФЗ 
здійснюється відповідно до Регламенту Європей-
ського Союзу ЄС від 19 липня 2002 р. № 1606/2002, 
згідно з яким встановлено обов’язковість скла-
дання консолідованої фінансової звітності від-
повідно до МСФЗ компаніями, що знаходяться у 
лістингу. Іншим компаніям дозволено застосову-
вати МСФЗ при складанні річної звітності [4].

Використання МСФЗ для ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності 

Рис. 2. Кількість країн, які застосовують МСФЗ для МП станом на травень 2020 р. 
(проілюстровано автором на основі [1])

компаніями різних країн свідчить про позитивну 
тенденцію детінізації облікової інформації про 
фактичні результати господарської діяльності. На 
даний час використовується у світі кілька систем 
бухгалтерського обліку залежно від регіональних, 
економічних, політичних та соціальних особли-
востей. Загальновідомий підхід поділу облікових 
систем на такі моделі: англосаксонська, конти-
нентальна, південноамериканська та ісламська 
моделі.

Запровадження МСФЗ у країнах світу мож-
ливо подати у таких розрізах [6, с. 16]:

 — прямий дозвіл діє для лістингових компа-
ній за допомогою спеціальних процедур (країни 
Європейського союзу);

 — запроваджено конвергенцію МСФЗ та на-
ціональних стандартів для лістингових компаній 
(США, Японія);

 — використано конвергенцію МСФЗ та наці-
ональних стандартів для всіх компаній (Велико-
британія);

 — діє конверсія МСФЗ у національні стандар-
ти (Нова Зеландія, Австралія, Гонконг, Сингапур);

 — розроблено нові і вдосконалено чинні на-
ціональні стандарти з метою їх відповідності 
МСФЗ з урахуванням національних особливостей 
(Індія);

 — визнано національні стандарти еквіва-
лентними МСФЗ (країни ЄС, Канада, Японія та 
США);
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 — прямо запроваджено МСФЗ як національ-
ні стандартів для усіх компаній (Гондурас, Нова 
Гвінея).

Окремі країни при переході на МСФЗ аргу-
ментують таке рішення можливістю заощадити 
кошти на розробку власних стандартів і викорис-
тати їх на практичне впровадження міжнародних 
стандартів. Дещо інше бачення до поділу країн 
світу задекларовано Комітетом Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на офіційному 
сайті якого визначено чотири категорії країн за 
рівнем запровадження МСФЗ:

 — повномасштабне впровадження МСФЗ 
для всіх компаній, незалежно від того, чи включе-
ні вони до біржового лістингу чи ні. цій категорії 
відповідають 36 країн;

 — обов’язкове дотримання МСФЗ тільки для 
компаній, включених в біржового лістингу (Ки-
тай, естонія, Гонконг і Латвія);

 — країни, законодавство яких допускає за-
стосування МСФЗ або інших міжнародно-ви-
знаних принципів звітності замість національних 
правил (Данія, Німеччина, Угорщина та Нідер-
ланди);

 — країни, національні стандарти фінансової 
звітності яких наближаються до МСФЗ (Єгипет, 
Малайзія, Сінгапур і Південна Африка), причому 
ступінь наближеності національних стандартів до 
МСФЗ варіюється [5, с. 11].

Розвиток підприємницької діяльності су-
проводжується зростанням ролі міжнародної ін-
теграції у сфері економіки, що вимагає перегля-
ду існуючих методик бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності підвищує прозо-
рість, порівнянність фінансової звітності, забез-
печує поширення достовірної інформації серед 
її користувачів, якими дедалі частіше виступають 
не тільки державні податкові органи, фінансові 
установи, але і потенційні інвестори.

це актуалізує потребу узгодження законо-
давства України із міжнародними стандартами 
і створенні сприятливих умов для застосування 
МСФЗ вітчизняними підприємствами. По суті 
йдеться про необхідність однозначного сприй-
няття та можливості порівняння ключових фі-
нансових показників компаній різних країн, 
що працюють в різних сферах економіки, що 
пов’язано з процесом інтернаціоналізації рин-
ків капіталу. Саме це призвело до розробки між-
народних стандартів, покликаних уніфікувати 
вимоги до інформації, яка подається компанія-
ми у фінансової звітності. Починаючи з 1 січня 
2005 року з метою гармонізації обліку і звітності 
у країнах Європейського Союзу оголошено про 
намір вимагати застосування МСФЗ для під-
готовки фінансових звітів компаній, акції яких 
перебувають в обігу на організованих ринках 

ЄС. Водночас, нелогічно було ігнорувати своє-
рідну законодавчу, фінансову, корпоративну та 
історичну культури кожної країни, завдяки яким 
було відпрацьовано власну унікальну систему 
звітності. На рис. 3 наведено класифікацію сис-
тем бухгалтерського обліку за такими критерія-
ми як складова власного капіталу та спрямова-
ність фінансової звітності для країн ЄС.

Система бухгалтерського обліку в Україні із 
домінуванням державної спрямованості та слаб-
кою складовою власного капіталу відноситься 
до першої групи країн. Оскільки Міжнародна 
рада зі стандартів бухгалтерського обліку не має 
реальних повноважень та впливу на застосуван-
ня МСФЗ компаніями, в кожній країні запро-
ваджуються національні стандарти. Моніторинг 
процесу застосування національних стандартів 
здійснюється або державними органами регулю-
вання в сфері бухгалтерського обліку та звітності, 
або професійними організаціями. Слід вказати на 
існування різних підходів до розробки національ-
них стандартів бухгалтерського обліку відповідно 
до положень та концепцій МСФЗ (рис. 4).

Головна мета МСФЗ полягає у наданні до-
стовірної та повної інформації у фінансовій звіт-
ності суб’єктів господарювання, незалежної від 
зовнішніх факторів впливу фіскальних органів 
чи інших користувачів. В умовах застосування 
МСФЗ принцип превалювання сутності відобра-
ження операцій над юридичною формою є одним 
із основоположних, що визначає якість облікової 
інформації. Проте, в умовах невизначеності або 
відсутності відповідних стандартів обліку для ві-
дображення специфічних операцій суб’єктів гос-
подарювання, необхідне професійне судження 
для визнання та оцінки цих операцій і відобра-
ження їх у фінансовій звітності. Для повного ро-
зуміння фактів та інформації, яка бралася до уваги 
при висловленні професійного судження відпові-
дальною особою, у примітках до фінансової звіт-
ності така інформація має бути детально розкрита 
та підтверджена аудиторським висновком [2].

Підвищення рівня якості інформації у фінан-
совій звітності суб’єктів господарювання та поси-
лення уваги до застосування МСФЗ в організації 
та методології бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні передбачає виконання таких умов:

 — ведення бухгалтерського обліку і складан-
ня фінансової звітності незалежно від стандартів 
обліку, що застосовуються суб’єктом господарю-
вання. Його спрямування — формування якісної, 
достовірної та повної облікової інформації про 
діяльність без прив’язки на задоволення інфор-
маційних запитів окремих груп користувачів. У 
вітчизняних реаліях взаємовідносин платників 
податків та державних фіскальних органів, бух-
галтерський персонал підприємств, при тракту-
ванні та відображенні операцій у бухгалтерському 
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Рис. 3. Класифікація систем бухгалтерського обліку країн Європейського Союзу 
(розроблено автором на основі даних [13])

Рис. 4. Підходи до застосування МСФЗ при розробці національних стандартів країнами Європейського 
Союзу (розроблено автором на основі даних [14])
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обліку і звітності (особливо у податковій звіт-
ності) має опиратися на власне професійне су-
дження, що в подальшому впливатиме на об’єкт 
оподаткування. Поки що при відображенні ін-
формації у бухгалтерському обліку перевага на-
дається скоріше юридичній формі, а ніж сутності 
господарських операцій. Підтвердженням цьому 
є такі дані Державної податкової служби України: 
у січні-серпні 2018 року на розгляді у судах різних 
інстанцій перебували 46,2 тис. справ за позова-
ми платників податків до територіальних органів 
ДПС про визнання недійсними/нечинними по-
даткові повідомлення-рішення на загальну суму 
192,9 млрд грн, з них на користь платників подат-
ків вирішено лише 3,5 тис. справ на суму на 13,4 
млрд грн, що становить 7,5 % від загальної кіль-
кості поданих позовів [9];

 — зміна пріоритетів при складанні фінан-
сової звітності у контексті відходу від орієнтації 
на державу, як єдиного замовника і користувача 
інформації фінансової звітності суб’єктів госпо-
дарювання. Запровадження МСФЗ має сприяти 
процесу змін пріоритетів формування фінансової 
звітності;

 — перекваліфікація та підвищення професій-
ного досвіду бухгалтерського персоналу вітчизня-
них підприємств. За даними міжнародної органі-
зації АССА станом на серпень 2020 року в Україні 
налічується 500 дійсних членів АССА та 1750 здо-
бувачів вищої освіти, які навчаються за кваліфі-
каційними програмами на здобуття кваліфікації у 
сфері МСФЗ [10].

Досвід переходу на МСФЗ у країнах з пере-
хідною економікою свідчить, що їх виникнення 
великою мірою пов’язане із обраним підходом до 
впровадження глобальних реформ у системі бух-
галтерського обліку і звітності.

Процеси глобалізації світової економіки, 
необхідність забезпечення прозорості функціо-
нування міжнародних ринків капіталу, посилення 
захисту прав інвесторів окреслюють нові вимоги 
до удосконалення процедур збору, обробки та роз-
криття економічної інформації про господарську 
діяльність суб’єктів господарювання. В Україні 
процес реформування бухгалтерського обліку та 
впровадження методології формування економіч-
ної інформації згідно з міжнародними стандарта-
ми для забезпечення відкритості, прозорості та 
зіставлення показників фінансової звітності три-
ває вже більше п’ятнадцяти років. Відповідно до 
Закону України «Про загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» [11], бухгалтерський облік 
компаній визначено однією з пріоритетних сфер, 
в яких здійснюється адаптація законодавства 
України до законодавства ЄС. З цією метою ухва-
лено низку законодавчо-нормативних актів для 
вдосконалення системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні з урахуванням ви-
мог міжнародних стандартів фінансової звітності 
та законодавства ЄС.

Суттєве значення для ефективного запро-
вадження МСФЗ в Україні має саме досвід кра-
їн з перехідною економікою та країн-сусідів. це 
пояснюється історичними аспектами функці-
онування економік країн та схожими умовами 
ведення господарської діяльності. Наявність од-
накових економічних проблем на території по-
страдянського простору стимулює уряди країн до 
пошуку спільних підходів у формуванні системи 
бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності. Аналіз досвіду першого впровадження 
та використання МСФЗ країнами з перехідною 
економікою дав змогу виокремити основні не-
доліки процесу застосування норм міжнародних 
стандартів при веденні бухгалтерського обліку та 
складанні фінансової звітності, які притаманні 
також Україні:

1. Відсутність стандартизованих вимог щодо 
застосування МСФЗ, а також методичних реко-
мендацій використання МСФЗ у практичній ді-
яльності, що породжує різні відхилення у поданні 
інформації суб’єктами господарювання у фінан-
совій звітності. У зв’язку з цим можуть виникати 
труднощі при порівнянні фінансової звітності, 
складеної за різними підходами, та співставленні 
фінансових показників звітності у різних країнах.

2. Відсутність достатньої кількості висо-
кокваліфікованих спеціалістів для складання 
звітності відповідно до МСФЗ, а також наявних 
засобів для підготовки таких спеціалістів, що зни-
жує якість фінансової звітності. У країнах, які за-
провадили МСФЗ для ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності наявна 
велика потреба у кваліфікованих бухгалтерах і ау-
диторах для складання фінансової звітності згідно 
з вимогами МСФЗ. З проблемою нестачі кваліфі-
кованих кадрів при впровадженні МСФЗ, що зна-
чно ускладнило цей процес, стикаються країни з 
перехідними економіками (Грузія, Вірменія, Ру-
мунія). МСФЗ передбачають оцінку тих чи інших 
подій та операцій, що відображаються у фінан-
совій звітності, в той час як бухгалтери, які готу-
валися в умовах планової економіки і детальної 
регламентації, не мають досвіду оцінки бухгалтер-
ських подій. Одним зі шляхів подолання цієї про-
блеми для великих компаній може бути залучен-
ня аудиторських фірм для підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ. У цьому випадку може виник-
нути проблема незалежності аудиторів. Певна річ, 
важливо забезпечити підготовку (перепідготовку) 
бухгалтерів, з наданням їм компетенцій в частині 
складання фінансової звітності за МСФЗ.

3. Низький рівень контролю за процесом 
застосування МСФЗ у практичній діяльності 
суб’єктів господарювання через брак відповідних 
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спеціалістів та професійних організацій. Не від-
працьовано також питання відповідальності ау-
диторів, не виключені випадки недобросовісного 
виконання ними своїх обов’язків. Не завжди спро-
би впровадження МСФЗ в країні підтримуються 
бухгалтерською та аудиторською громадськістю. 
У цьому контексті важливо налагодити співпрацю 
«великої четвірки» аудиторських компаній з місце-
вими професійними організаціями бухгалтерів та 
аудиторів для підвищення ефективності їх діяль-
ності. Аудиторські компанії «великої четвірки» ма-
ють можливість використовувати великий досвід 
для складання та аудиторської перевірки фінансо-
вої звітності, складеної відповідно до МСФЗ, на-
бутий в міжнародній системі своїх підрозділів.

4. Будь який нормативний акт про впрова-
дження МСФЗ породжує низку питань стосовно 
адаптації його змісту до національної практики 
складання фінансової звітності. МСФЗ розробле-
ні на концептуальній основі, втім детальної ін-
струкції щодо їх використання не опрацьовано. З 
огляду на це має бути центральний національний 
орган, створений для управління процесом впро-
вадження та подальшого застосування МСФЗ. 
З метою уникнення розбіжностей у трактуванні 
МСФЗ різними країнами, центральний націо-
нальний орган повинен постійно контактувати з 
Радою МСБО щодо інтерпретації МСФЗ.

5. Проблема застосування МСФЗ малими та 
середніми підприємства. У них відсутні відповідні 
ресурси, а потреби для застосування МСФЗ при 
складанні фінансової звітності вкрай мінімальні, 
через що впровадження МСФЗ такими підприєм-
ства неактуальне. Правління Ради МСБО розгля-
дає питання щодо розробки інструкції для засто-
сування МСФЗ для малих підприємств. Окремі 
країни також намагаються вирішити дану про-
блему. До прикладу, у Великобританії діє особли-
вий стандарт для малих підприємств. У Новій Зе-
ландії, де складання фінансової звітності значно 
наближено до МСФЗ також затверджено Кон-
цепцію диференційованої звітності. це дозволяє 
малим підприємствам готувати модифіковані ва-
ріанти фінансової звітності. Така модифікація до-
пускається в питаннях розкриття інформації, а не 
у визнанні або оцінці [12].

Переваги від використання МСФЗ при скла-
данні фінансової звітності в Україні стосуються 
як мікроекономічного, так і макроекономічного 
рівнів економіки. Серед переваг на мікроеконо-
мічному рівні економіки акцентуємо такі:

 — зростання ринкової капіталізації;
 — вихід на міжнародні ринки капіталу і зни-

ження ціни залученого капіталу;
 — можливість ефективнішого використання 

інформації для прийняття управлінських рішень.
До основних переваг на макроекономічному 

рівні економіки віднесено:

 — надходження іноземних інвестицій в еко-
номіку країни;

 — більша прозорість звітності вітчизняних 
компаній і як наслідок — покращення іміджу біз-
несу закордоном;

 — глибша інтеграція економіки країни у сві-
тову економічну систему;

 — підвищення якості статистичної інформа-
ції і можливість її порівняння.

З теоретичної точки зору єдиний пакет якіс-
них міжнародних стандартів фінансової звітності 
має забезпечувати ефективний розподіл вільно-
го капіталу на міжнародних ринках. Прийняття 
рішення країною про застосування МСФЗ об-
ґрунтовується необхідністю залучення іноземних 
інвестицій через зрозумілість та прозорість фінан-
сової звітності резидентів.

Однак частка суб’єктів господарювання, які 
складали фінансову звітність відповідно до між-
народних стандартів фінансової звітності стано-
вила 0,67 % у 2012 р., 1,00 % у 2013 р., 1,08 % у 
2014 р., 1,27 % у 2015 р., 1,34 % у 2016 р., 1,3 % у 
2017 р., 1,39 % у 2018 р. та 1,35 % у 2019 р.

ці дані свідчать про низький рівень заінтер-
есованості у формуванні фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ, перш за все, серед підпри-
ємств, які не зобов’язані відповідно до законо-
давства застосовувати міжнародні стандарти при 
складанні фінансової звітності.

В Україні значну частку у структурі підпри-
ємств становлять малі підприємства (в середньо-
му 95 % за 2010–2019 рр.), з яких близько 80 % є 
мікропідприємствами [5]. Питома вага середніх 
підприємств складає близько 5 %, а частка ве-
ликих підприємств дуже мала (0,2 % у загальній 
кількості підприємств). Така структура підпри-
ємств за їх розмірами вважається нормою у розви-
нених країнах, адже саме малий та середній бізнес 
є рушійною силою для розвитку економіки, фор-
мування дохідної частини бюджету країни, ство-
рення робочих місць.

цим можна пояснити низьку частку підпри-
ємств, які застосовують міжнародні стандарти 
фінансової звітності при складанні фінансо-
вої звітності, оскільки підприємства, які відпо-
відно до законодавства зобов’язані формувати 
звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності відносяться до категорії ве-
ликих. Середні та малі підприємства у зв’язку з 
додатковими витратами, необхідністю пошуку 
фахівців зі знаннями та досвідом формування 
звітності відповідно до МСФЗ, відсутністю мо-
тивації та іншими факторами не зацікавлені у 
формуванні фінансової звітності відповідно до 
міжнародних стандартів.

Прийняття та запровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності в окремо взятій 
країні відбувається в середовищі та під впливом 
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певних економічних, політичних, правових і куль-
турних чинників. Міжнародна федерація бухгал-
терів на основі досліджень різних думок фахівців з 
міжнародної фінансової звітності, представників 
національних організацій професійних бухгалте-
рів, національних органів стандартизації, регулю-
ючих органів визначила такий типовий перелік 
аспектів, які впливають на процес застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності [12]:

 — мотивування до впровадження МСФЗ для 
державних органів та суб’єктів господарювання;

 — регулювання процесу запровадження, ви-
користання та адаптації міжнародних стандар-
тів фінансової звітності у практичній діяльності 
суб’єктів господарювання;

 — історично-культурний аспект системи бух-
галтерського обліку і звітності окремих країн;

 — доступність змісту, складність та структура 
МСФЗ;

 — наявність якісного перекладу МСФЗ мо-
вою країни, яка планує впровадження міжнарод-
них стандартів фінансової звітності;

 — додаткові фінансові витрати для суб’єктів 
господарювання в процесі впровадження міжна-
родних стандартів фінансової звітності.

На найближчу перспективу тенденціями 
розвитку бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в України в умовах застосування міжна-
родних стандартів фінансової звітності доцільно 
визнати:

 — подальший процес застосування міжна-
родних стандартів фінансової звітності через за-
конодавчу вимогу до обов’язковості формування 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ із за-
твердженим переліком суб’єктів господарювання;

 — підвищення мотивації до впровадження 
МСФЗ суб’єктами господарювання, діяльність 
яких орієнтована на міжнародні ринки збуту про-
дукції і передовсім на ринок Європейського Со-
юзу;

 — удосконалення спрощеної системи бух-
галтерського обліку і звітності для мікро та малих 
підприємств з урахуванням вимог МСФЗ для ма-
лого бізнесу;

 — підняття рівня знань та практичних нави-
чок застосування МСФЗ фахівцями у сфері бух-
галтерського обліку через систему закладів вищої 
освіти та професійних організацій.

Висновки. Надалі в Україні відбуватиметься 
поступовий перехід суб’єктів господарювання на 
застосування МСФЗ при веденні бухгалтерського 
обліку і складанні фінансової звітності, що по-
яснюється збільшенням кількості підприємств, 
які підпадають під законодавчу обов’язковість 
застосування МСФЗ, а також підприємств, які у 
зв’язку із виходом на міжнародні фондові ринки 
будуть зацікавлені у формуванні фінансової звіт-
ності відповідно до вимог МСФЗ.
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147–150. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvkhdu_en_2016_17 (4)__38.
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71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність 
підприємств України.

Гурбик Юрій Юрійович, старший викладач ка-
федри 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.

Добренко Олег Олегович, доцент кафедри еко-
номіки і фінансів Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: професійний ринок праці.

Каткова Тетяна Ігорівна, професор кафедри 
кібербезпеки та інформаційних технологій Уні-
верситету митної справи та фінансів, доктор тех-
нічних наук, професор.

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернад-
ського, 2/4 .

Наукові інтереси: застосування методів і моде-
лей статистики, нечіткої математики, теорії інфор-
мації і кодування для розв’язання задач оцінки, про-
гнозування та управління стратегічною діяльністю 
підприємства в умовах інформаційного суспільства.

Кірова Людмила Леонідівна, доцент кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми формування та 
розвиток сільськогосподарської кооперації.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент ка-
федри економіки і фінансів Бердянського універ-
ситету менеджменту і бізнесу, кандидат економіч-
них наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Сво боди, 117-А.

Наукові інтереси: соціально-економічна без-
пека України.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, професор. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, 
стратегічне управління підприємством.

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.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, доцент кафе-
дри економіки і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління 
аграрних та переробних підприємств.

Верховод Ірина Сергіївна, доцент кафедри 
економіки та готельно-ресторанного бізнесу Ме-
літопольського державного педагогічного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького, кандидат 
економічних наук, доцент.

72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, б-р 
30-річчя Перемоги, б. 1, кв. 66.

Наукові інтереси: економіка праці, соціальна 
економіка і політика, реформування соціальної 
сфери.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри 
економіки і фінансів Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент. 
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Наукові інтереси: економіка землекористу-
вання.

Княженко Ірина Іванівна, доцент кафедри ме-
неджменту Бердянського університету менедж-
менту і бізнесу, кандидат економічних наук. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання еко-
номіки агропродовольчої системи України.

Леушина Олена Анатоліївна, кандидат 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. 
Івана Алексєєва, д. 8-а, кв. 14 .

Наукові інтереси: економіка регіону, еколо-
гічна інфраструктура регіону, сталий розвиток ту-
ризму.

Марченко Оксана Анатоліївна, доктор еконо-
мічних наук, доцент, завідувач кафедри економі-
ки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітополь-
ського державного педагогічного університету 
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.

Пилипенко Катерина Анатоліївна, доцент ка-
федри організації обліку та аудиту Полтавської 
державної аграрної академії, доктор економічних 
наук, доцент. 

36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: міжнародний та національ-

ний бухгалтерський облік.

Постол Анатолій Анатолійович, доцент кафе-
дри економіки та готельно-ресторанного бізнесу 
Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету імені Богдана Хмельницького.

72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Гетьманська, 20 .

Наукові інтереси: розвиток підприємств сфе-
ри туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Рибальченко Ніна Павлівна, викладач кафедри 
публічного управління, адміністрування та права 
Таврійського державного агротехнологічного уні-
верситету імені Дмитра Моторного. 

72319, Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Героїв України, буд. 48 кв. 153 .

Наукові інтереси: туризм, державна політика, 
механізми державного регулювання, туристична 
галузь, органи державної влади.

Рунчева Наталя Вікторівна, проректор з на-
уково-педагогічної та наукової роботи Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка аграрної сфери 
України.

Синяєва Людмила Василівна, професор ка-
федри менеджменту Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного, доктор економічних наук, профе-
сор.

72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, бул. 
50-річчя Перемоги, б. 55, кв. 23.

Наукові інтереси: економіка праці та соці-
ально-трудові відносини, аудит персоналу, якість 
життя.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викла-
дач 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.

Столяров Василь Федосійович, завідувач ка-
федри менеджменту Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, 
професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А .

Наукові інтереси: менеджмент і фінансовий 
механізм сталого розвитку.

Столярова Вікторія Василівна, провідний на-
уковий співробітник ПП «Інститут фізичної еко-
номіки ім. С. А. Подолинського», доктор філосо-
фії в галузі економіки.

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 23-Б, 
кв. 122.

Наукові інтереси: фінансове забезпечення 
людського розвитку.

Трикоз Ірина Володимирівна, старший викла-
дач кафедри менеджменту Бердянського універ-
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ситету менеджменту і бізнесу. 
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.
Наукові інтереси: стратегія інноваційного 

розвитку ринку медичних послуг, інтелектуаль-
ний капітал.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри 
менеджменту Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 
доцент. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 
фактори розвитку регіону.

Шинкарюк Оксана В’ячеславівна, ПП «Інсти-
тут фізичної економіки ім. С. А. Подолинського», 
кандидат економічних наук, доцент.

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 23-Б, 
кв. 122.

Наукові інтереси: механізм державного регу-
лювання та фінансового забезпечення регіональ-
ного людського розвитку.

Юрченко Юлія Юріївна, зав. кафедри еконо-
міки і фінансів Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, доктор екон. наук, професор. 

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: туризм в Україні.
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