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INTRODUCTION 

Modern globalization challenges, which are shaped by the conditions of neo-

industrialism, have a significant impact on the functioning and development of all 

countries of the world, and Ukraine is also no exception. Taking into account the 

pandemic of the coronavirus that has affected the whole world, new forms of existence 

of states not only in these conditions but also in the future become particularly relevant. 

Now all the problems of the state system, including national security in medical, food, 

financial, industrial, social protection directions, are obvious. 

Despite those complex conditions of global social development, the problem of 

finding and using the new approaches to solve current and prospective problems is 

becoming more relevant for Ukraine. It should be noted that, because of the permanent 

unstable political and economic situation in our country, the national economy 

continues to decline. That’s why the situation in the country requires the government to 

introduce some preventive measures and use of instruments of economic regulation, 

and also to build mechanisms for overcoming crisis phenomena and economic 

recovery. On problems of overcoming crisis phenomena and minimizing its influence 

on the population and business structures together with government officials also are 

working Ukrainian scientists. The results of their research, including suggestions on the 

prospects for the development of the economic system in the neo-industrialist era, are 

summarized in a collective monograph “Latest Technologies of Neo-industrial 

Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects”. 

Taking into account the scientific achievements of scientists, which is described 

in the monograph, it is concluded that for overcoming the crisis in the economic system 

is necessary not only to adapt its industries to European standards but also to carry out 

complex and scientifically grounded reforms. 

The theoretical, methodological and practical developments outlined in the 

monograph are based on the scientific methods used by the authors in the study of 

certain problematic aspects, that’s why proposed monograph has scientific and practical 

character in the context of the stabilization of the national economy and ensuring its 

security. 

All submitted materials are published in the author’s editorial board and the 

authors are responsible for the originality, validity, completeness and accuracy of the 

presented text. 

 

Reviewers 
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РОЗДІЛ І 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 

НЕОІНДУСТРІАЛІЗМУ 

 

1.1 Finanzen und Wirtschaft 4.0 – Perspektive der Entwicklung, pro & 

contra  

Das Leben heute ist digital. Digitalisierung prägt schon nicht nur den Alltag 

der Leute, sondern durchdringt in allen Bereichen des Alltags – E-Commerce, 

mobiles Internet und Sozialmedien, Internet der Dinge, E-Health sind heute gut 

bekannt. Digitalisierung tritt alle Sphären mit breiten Schritten ein, zwingt zu der 

Wandlung. Und es ist heutzutage deutlich sichtbar – wer möchtet nicht bei Seite 

bleiben, muss digital arbeiten. Natürlich verursachte es auch mehrere 

Transformationen im Weltfinanzsystem, so das man jetzt von Finanzen 4.0 spricht.  

Um zu verstehen, was bedeutet selbst und auch für Konsumenten und 

Akteuren auf entsprechendem Markt unter den Bedingungen des Finanzsystems 

4.0 zu leben und zu funktionieren und welche Vorteile und Gefahren es mit sich 

bringt, muss man verstehen, was eigentlich solche Transformation förderte. Darum 

lohnt es das Problem von Finanzen 4.0 in folgenden Aspekten zu erforschen: 

Industriewandel und Industrie 4.0, da eigentlich Industrie meistens besonders aktiv 

an neue Trends reagiert und das fördert Ändernden in Bank- und Finanzsystem, 

erschafft neue Märkte, bietet neue Leistungen, auch für Finanzsystem; Banks und 

Finanzmärkte; Arbeitsmarkt und andere ethische Fragen; Finanzielle Sicherheitund 

Gesetzgebung.  

Was beeinflusste auf die stärkste Entwicklung von Finanzen 4.0 – 

Erschaffung von Industrie 4.0. Als digitale Technologien nicht so teuer und 

deswegen schon verbreitet wurden, hat man mit digitalen Transformationen 

angefangen. Jetzt ist es so, dass um im Wettbewerb zu bestehen, müssen die 

Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben. Heutzutage hat die digitale 

Transformation auch sämtliche Stufen der industriellen Wertschöpfung erfasst, von 

Logistik bis zur Medizin.  

Obwohl alle verstehen, dass sie digital werden müssen, wenn sie heutzutage 

ausleben möchten, ist selbst die Frage der Digitalisierung zweifelhaft. Einerseits 

prophezeitet man, dass Digitalisierung zum industriellen Kern aller Ländern wird 

und damit auch grundlegende Veränderungen, die neues Wachstum, Wohlstand für 

breite Bevölkerungsschichten und eine höhere Ressourcenproduktivität verheißt, 

andererseits spricht man von hohen Verlusten der Weltmarktführerschaft für 

mehreren Unternehmen, Arbeitslosigkeit und andere Problemen, Digitalisierung 

braucht entsprechende Transformation, die die Volkswirtschaften von 

unterschiedlichen Ländern und auch Bunden, wie z.B. EU, mit dem radikalen 

Strukturwandel konfrontieren und deswegen nach gemeinsamen Aktionen von 

Ländern verlangen wird, was oft problematisch wegen Interessenkonflikte ist.  

Experten aus verschiedenen Ländern, und auch aus Europa, haben versucht 

die Situation zu modellieren und mehr oder weniger Verlust oder Gewinn in 

unterschiedlichen Branchen zu kalkulieren. Wie man aus dem Abbildung 1 sehen 
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kann, sind diese Daten auch sehr unbestimmt. 

Gewinn Verlust
Wachstums-

möglichkeiten

     – kumuliert     – kumuliert

350 
Automobilindustrie 

und Logistik

215 
Medizintechnik und 

Elektronik

40
Chemie, Luft- und 
Raumfahrttechnik

35
Entwicklung von 

Netzen

10
andere

250 – kumuliert 

pro Jahr

35 pro Jahr - Automobilindustrie

54 pro Jahr - Logistik

89 pro Jahr – Maschinen- und 
Anlagenbau

26 pro Jahr - Elektroindistrie

11 pro Jahr - Medizintechnik

25 pro Jahr - organische Fotovoltaik 
und übrige Chemie

10 pro Jahr - Luft- und 
Raumfahrttechnik

 Abbildung 1 – Prognosegewinn, -verlust und -potenziale, die Digitalisierung 

mit sich für unterschiedliche EU-Bronchen bis 2025 bringt, Milliarden € 
Quelle: zusammengestellt vom Autor1 
 

In jedem Fall, wird die Digitalisierung sich weiterentwickeln. Wie hat Dieter 

Zetsche – Vorstandsvorsitzender Daimler AG – bemerkt: „Die Entwicklung der 

digitalen Vernetzung wird weiter massiv an Dynamik gewinnen. Der globale 

Wettbewerb wird heute nicht mehr nur in der realen, sondern auch in der digitalen 

Welt gewonnen“
2
. Darum muss man besser dieses Problem erforschen, um 

negative Einflüsse und oben gezeigte Verluste zu verhindern.  

Unter modernen Bedingungen in Bezug auf Industrie versteht man unter 

digitaler Transformation durchgängige Vernetzung aller Wirtschaftsbereiche und 

Anpassung der Akteure an die neuen Gegebenheiten der digitalen Ökonomie
3
. 

Entscheidungen in vernetzten Systemen verlangen umfassen Datenaustausch und -

analyse, Berechnung und Bewertung von Optionen sowie Initiierung von 

Handlungen und Einleitung von Konsequenzen. Das bedeutet – man muss ein 

neues System und damit auch Werkzeuge erschaffen, die schon viele etablierte 

                                                 
1 Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. Die 
Digitale Transformation der Industrie (2015). Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des 

BDI. Retrieved from https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-

telekommunikation/Digitale_Transformation.pdf 
2 Digitalisierung: Endlich verständlich erklärt Sieben Faktoren für den erfolgreichen 

Wandel (2017). LexWare. Retrieved fromhttps://www.lexoffice.de/wp-content/uploads/ebook-

digitalisierung-einfach-erklaert-steuerberater-lexoffice-rechnungsprogramm-
buchhaltungssoftware.pdf 
3 Schallmo D.R.A. (2016) Digitale Transformation von Geschäftsmodellen. In: Jetzt digital 

transformieren. essentials. Springer Gabler, Wiesbaden. Retrieved from 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14569-9_2 
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Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse grundlegend verändern werden, 

was schon dem Sinne der „schöpferischen Zerstörung“ Schumpeters entspricht. 

Das zeugt dafür, dass man ein System der Implementierung und 

Durchführung der Digitalisierung in Industrie entwichen muss, um negative 

Wirkungen zu weichen, das aus solchen zentralen Handlungsfelder bestehen muss: 

-digitale Reife. Digitale Reife hat die höchste Priorität und wirkt an die 

Sensibilisierung und Aktivierung der Unternehmen. Das ist damit verbunden, dass 

meisten Unternehmen unter Digitalisierung neue Hebeln zur Effizienz- und 

Einkommenssteigerung verstehen. In der Realität bedeutet 

Wirtschaftsdigitalisierung nicht nur Optimierung existierender Geschäftsmodelle, 

sie prophezeitet überhaupt neue und ungläubige Wertschöpfungspotenziale. Aber 

um diese Vorteile zu benutzen, müssen die Unternehmen digital reif werden. Sie 

können das durch Verbesserung der Durchdringung der digitalen Instrumente; 

Vertiefung des Verständnisses der Änderung von Wettbewerbsregeln im digitalen 

Raum für Optimierung der Geschäftsmodelle; Verbesserung der Fähigkeiten zum 

Auf- und Ausbau der nötigen Ressourcen erreichen. 

- gemeinsame Standards. Sie sollen Unternehmen schnell vereinigen, um 

gemeinsam geeignete Plattformen für den Austausch von Ideen, Wissen und 

Erfahrung zu schaffen. 

- leistungsfähige Infrastruktur. Sie bildet Basis für Entwicklung und 

Durchführung der Digitalisierung.  

- welt- oder regionweite Koordination. Ermöglicht gleiche Möglichkeiten 

für allen zu schaffen und fairer Handel zu ermöglichen.  

Deswegen müssen unter solchen Bedingungen Industrie, Wirtschaft und 

Digitalisierung zusammenwirken. Davon zeugt auch, zum Beispiel, dass die EU-

Kommission im Herbst 2012 das ehrgeizige Ziel formuliert hat, den Industrieanteil 

in Europa bis 2020 von 16 auf 20 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung zu 

steigern. Dabei wurde festgestellt: Ohne Digitalisierung keine 

Reindustrialisierung
1
. 

Industrie braucht IT-Lösungen für Optimierung der Produktion. Dafür 

zeugen auch Wirtschaftler und Unternehmer. So, nach den Worten von CEO 

Airbus Group Tom Enders, müssen die Möglichkeiten der digitalen Revolution 

genutzt werden. Dazu gehört, dass die Konzeption, Entwicklung und Herstellung 

unserer Produkte wesentlich effizienter und schneller werden. In der Luft- und 

Raumfahrt erleben wir derzeit dabei eine neue Konkurrenz, die wir so bisher nicht 

gekannt haben
2
. 

Wenn die Industrie sich erlauben wird von der Spitzenposition bei der 

Wertschöpfung zu abstrahieren und den Unternehmen zu erlauben, die Hoheit über 

die Kundenschnittstelle und ausgezeichnete Daten-Know-how zu eignen, richtigen 

                                                 
1 Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft Impulse für Wachstum, Beschäftigung und 
Innovation (2015). Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Retrieved from 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/I/industrie-4-0-und-digitale-wirtschaft.html 
2 Dietmar  ahs:  rganisation. Ein  ehr-und  anagementbuch. Sch ffer- oeschel  erlag f r 
Wirtschaft Steuern  echt  mb   Stuttgart      .  .,  berarb. und erweiterte Auflage. 633 Seiten. 
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Platz zu besitzen, werden bedeutende Reduzierungen bei Wertschöpfung und 

Margenentwicklung sichtbar (Abb. 2). 

Wertschöpfungsanteil

W
e
rt
sc
h
ö
p
fu
n
g
sp
o
si
ti
o
n

Europäische

Industrie

heute

Möglicher

Verlust der

Kunden-

schnittstelle

2

Möglicher Verlust des

IKT-Wertschöpfungsanteils1

Neue 

Wettbewerber

Vorstoß auf europäische

Wertschöpfungsposition

 
Abbildung 2 – Risiko für EU-Industrie infolge der Digitalisierung 
Quelle: Roland Berger1 
 

Natürlich, sind alle Transformationen mit Risiko verbunden und Abb. 2 

widerspiegelt es besonders gut. Aber aus der anderen Seite kalkulierte man, dass 

die Unternehmen nicht nur Verlust, sondern auch Gewinn wegen der 

Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen kriegen können und wenn sie nicht 

riskieren werden, werden die Verlustvolume viel und viel höher (Abb. 3). 

Die Situation ist noch komplizierter auch, weil infolge der unbenutzten 

Möglichkeiten nicht nur schon existierende Unternehmen, aber auch neue 

Wettbewerber verlieren werden. 

Obengenannte Verluste können trotzdem verhindert werden. Dafür braucht 

man in Kooperation mit Regierung und Unternehmen ein ausgewogenes 

Standardisierungssystem der digitalen Ökonomie auszubauen. Mehrere 

Forschungen haben gezeigt, dass Entwicklung von solchen Standards nötig ist. Das 

wird helfen Interoperabilität und Skaleneffekte zu erzeugen. Es muss behauptet 

werden, dass falsche Standards negative Folgen haben werden – sie werden die 

Margen unter Druck setzen und die Wettbewerbsvorteile der Industrie gefährden. 

Wenn man zu engen und einfachen Standards entwickeln wird, kann es passieren, 

dass die erwartenden Vorteile unwirksam werden.  

Aber auch Ausarbeitung von passenden Standards wird Gefahren mit sich 

bringen, obwohl sie auch Wirtschaft stärken werden, und zwar – mit hoher 

Wahrscheinlichkeit wird es eine Neuverteilung der globalen Marktanteile 

mitbringen. 

                                                 
1 Chancen und Risiken der digitalen Transformation der Industrie (2015). managementportal.de-

das digitale Managementmagazin. Retrieved from 

https://www.managementportal.de/inhalte/artikel/pressemitteilungen/kurzartikel-2015/471-
chancen-und-risiken-der-digitalen-transformation-der-industrie.html 
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  IKT-Anteil ggü.     

im Jahr 2025

Verlustpotenzial

bis 2025 (kumuliert)

+ 17% Pkt.

+ 10% Pkt.

+ 5% Pkt.
W
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le

 3
W
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le

 2
W
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le

 1

Disruptive bis hohe 

Auswirkungen

auf gesamte Industrie

Hohe bis mittlere 

Auswirkungen

auf einzelne Segmente

Eher evolutionäre bis 

geringe

Auswirkungen

Auto, Logistik

350 Mrd. EUR BWS

Medizintechnik, Elektro, 
Maschinen-/

Anlagenbau, Energietechnik

215 Mrd. EUR BWS

Chemie, Luft-/

Raumfahrttechnik

40 Mrd. EUR BWS

 
Abbildung 3 – Verlorene Bruttowertschöpfung in EU-17-Ländern bei Verlust 

des zusätzlichen IKT-Anteils an internationale Wettbewerber 
Quelle: Roland Berger 1 

 

Trotzdem meisten Unternehmen sind bereit solche Schwierigkeiten zu 

überwinden, da die Digitalisierung wird ermöglichen bedeutende Kostenvorteile zu 

realisieren, zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen, neue Geschäftsmodelle 

zu entwickeln und Faktor der Zeit auf Minimum zu reduzieren, was ermöglicht 

auch Geld in mehreren Bereichen zu sparen. 

Auf diesem Grund soll die Digitalisierung durch Industrietransformation die 

Industrie signifikant stärken und für die Zukunft vorbereiten. Diese Transformation 

für meisten Ländern ist wichtig auch, weil sie die Transformation in anderen 

Branchen fördern wird, insbesondere in Finanzen. Darum, außer Regeln, ist die 

Revitalisierung des IKT-Sektors von besonderer Bedeutung – ein Schlüssel zum 

Erfolg. Die Unternehmen müssen digitale Kompetenzen aufbauen, die helfen 

werden Prozesse zu automatisieren, Daten zu schützen, digitale Lösungen zu 

adoptieren und neue Technologien für den Kunden attraktiv und günstig zu 

machen. Man muss dabei beachten, dass die begleitenden Maßnahmen nötig sind, 

um das Vertrauen der Öffentlichkeit und den Kunden für intensiven Verwendung 

von digitalen Technologien zu stärken, was in den letzten Jahren immer 

komplizierter wird. Jerascher die Digitalisierung sich entwickelt, desto unsicherer 

werden die digitale Daten, wovon zeugen mehrere Bruche von unterschiedlichen 

Digitalen Service, wen Daten von Kunden aus der ganzen Welt man im freien 

                                                 
1 Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. Die 

Digitale Transformation der Industrie (2015).Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des 

BDI. Retrieved from https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-
telekommunikation/Digitale_Transformation.pdf 
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Zugang finden kann.  

Außerdem, sehr gefährlich ist Entwicklung der Digitalisierung in niedrig 

entwickelten Ländern. Interessant ist es, dass in den hochentwickelten Ländern 

Niveau der Digitalisierung nicht so hoch ist oder gleichzeitig funktionieren digitale 

und traditionale Dienste. In der gleichen Zeit die Länder mit niedrigerem 

Entwicklungsniveau und auch Einkommen kämpfen besonders stark um 

Digitalisierung und versuchen alles digital zu machen, egal wie es funktionieren 

wird. Zum Beispiel – Digitalisierung in Myanmar. 2014 – funktionierten hier 

Mobilnetze fast nicht. Nur 14% der Einwohner hatten Zugang zur Mobilfunk-

Infrastruktur. Danach, dank riesigen Investitionen, insbesondere Deutschen, hat 

man ein Netz entwickelt
1
. Man hat vorgesehen, dass das helfen wird das Land in 

allen Bereichen zu entwickeln und auch die Gesellschaft moderner zu machen, das 

bedeutet auch das Land attraktiver für Business und auch Tourismus zu machen. 

Trotzdem führte es dazu, dass heute fast alle Leite Handy haben und Stundenlang 

in Internet hocken, alle Informationen nicht aus der Umgebung, objektiven Quellen 

usw. bekommen, sondern nur aus Internet und meistens aus den 

regierungskontrollierten Quellen. Darum hat Deutschland einen Informationsportal 

für diese Leute gemacht und versucht auch per Facebook mehr objektive 

Information zu verbreiten
2
 

3
. Außerdem Entwicklung von digitalen Technologien 

hat nicht den geplanten Rutsch zur Entwicklung gegeben. Statt sich zu entwickeln, 

leben die Leute in der Armut, aber schon mit den Handys und billigem Internet.  

In den Letzten Jahren, besonders unter den Bedingungen von Corona-Krise, 

versucht die Ukraine zu einem der Weltzentren der Digitalisierung aufzuwachsen. 

Einerseits funktioniert es gut. Im Land hat man mehrere digitale Lösungen 

entwickelt, die im Moment nirgendwo in der Welt existieren. Zum Beispiel, 

System von digitalen Käufen, die Korruption in der Budgetsphäre verhindern soll, 

 roZorro, auch neues Administrativsystem „Dija“, dass zum Teil des  rogramms 

„ and im Smartphon“ werden soll. Selbst die Ideen von solchen digitalen 

Lösungen sind megagut, aber die Realisierung schon spricht von niedriger 

Nutzbarkeit von solchen Lösungen. So, zum Beispiel, hat man schon mehrere 

B cher, Artikeln usw. zum Thema „wie  roZorro zu betr gen“ und „wie verdienen 

die Behörden an  roZorro“ geschrieben
4
. Auch mit den Administrativsystemen ist 

                                                 
1 Srikiow L. (2017). Infrastruktur: Das Netz für alle. KFW. Retrieved from 

https://www.kfw.de/stories/wirtschaft/infrastruktur/myanmar-mobilfunk/ 
2 Digitale Desinformation (2020). Bundeszentrale für politische Bildung.Retrieved from 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiepqexx

L7sAhVjmMMKHYJdBDMQFjAIegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fsystem%

2Ffiles%2Fpdf_pdflib%2Fpdflib-290439.pdf&usg=AOvVaw2mLZfa_ycF73LOhKrWOwl9 
3 GEMEINSCHAFTSEVALUIERUNG Die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland. Länderstudie 

Myanmar (2011). Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Retrieved from https://www.oecd.org/derec/49865513.pdf 
4 Neprozora ProZorro: yak chinovniki obmanyuyut sistemu zakupivel [Untransparente ProZorro: 

wie Beamte täuschen das Beschaffungssystem] (2018). buhgalter.com.ua. Retrieved from 

https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/neprozora-prozorro-yak-chinovniki-
obmanyuyut-sistemu-zakupivel/ 
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nicht alles so gut. So hat „Dija“ schon nicht einmal Datenleck gehabt
1
. Und die 

 egierung prophezeitet, dass bald „Dija“ ein  auptadministrativsystem im  and 

wird, obwohl es nicht überall Zugang zum Internet gibt, nicht alle können solche 

Systeme benutzen oder sich erlauben Smartphone zu kaufen und fürs Internet zu 

zahlen.  

Das sind nur einzigem Vorbild. Ähnliche Beispiele kann man in vielen 

Ländern finden. Sie fördern nicht der Entwicklung der Digitalisierung und dem 

 ertrauen von Kunden. Das zeugt nur daf r, dass es keine „wilde Digitalisierung“ 

erlaubt werden kann. Man braucht Regeln und Kontrolle, die einig für alle Länder 

werden, und nicht nur für Entwickelte. Erst dann kann die Digitalisierung 

vorgesehener an Abbildung 3 Profit bringen. Und dafür muss man die Logik der 

Digitalisierung verstehen. 

CEO der weltweiten Agenturgruppe Publicis Maurice Lévy hat über seine 

Sorge erz hlt, „aufzuwachen und 'ge-ubert' worden zu sein – völlig 

branchenfremde Unternehmen können Dir heute über Nacht das angestammte 

 esch ftsmodellwegnehmen“
2
. 

Er behauptet auch, dass die digitalen Mediä ziemlich dramatisch mehrere 

Unternehmen verändern im Kontext der Strategie, Prozessen, Strukturen, Produkte 

und Kulturen werden. Dies passiert wegen ständiger Kommunikation von 

Menschen, Maschinen, Ressourcen. Typ von Wertschöpfungsketten verändert sich 

auch, er wird jetzt dynamisch. Das passiert wegen Durchdringung der digitalen 

Technologien, Wertschöpfung ist nicht mehr sequenziell und zeitversetzt, alles 

passiert in einem Geflecht von kommunizierender und voneinander abhängigen, 

flexibel aufeinander reagierender Einheiten und Prozessen, die sich im großem 

Mas selbst organisieren. Dieses System am Beispiel der Automobilindustrie ist auf 

dem Abbildung 4 widergespiegelt.  

Eine der Haupttechnologien der Industrie ist das Internet der Dinge. Es 

ermöglichen neue Marktpositionierungen und Nutzenversprechen, und auch 

Benutzung von Dienstleistungen von globalen und ausländischen Unternehmen, 

die im nötigen Bereich arbeiten. Aber nicht nur jede getrennte Technologie 

ermöglicht das Unternehmen profitabler zu machen, sondern ihre Kombinationen, 

manchmal besondere Produckte oder Lösungen zu schaffen, weil Mehrwert eher 

und häufiger durch Verbindung von früher nichtvernetzten Sphären, Lösungen und 

Technologien entsteht. Dabei dient Digitalisierung quasi als einen 

Evolutionsbeschleuniger. 

Darüber hinaus kann man die Logik der Digitalisierung durch Hebeln, über 

die die digitale Transformation wirkt, verstehen: 

                                                 
1 Dodatok „Diya“ zvinuvatili u „zlivi“ personalnih danih ukraYintsIv.  lada zaperechue [Der 

„Dija“-Anwendung wurde vorgeworfen, die persönlichen Daten der Ukrainer „abgegossen“ zu 

haben. Behörden bestreiten] (2020). BBC News Ukraine. Retrieved from 
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52636988 
2 Franken S. (2016).Führen in der Arbeitswelt der Zukunft Instrumente, Techniken und Best-

Practice-Beispiele. SpringerLink. Retrieved fromhttps://link.springer.com/book/10.1007%2F978-
3-658-11613-2 
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 digitale Daten; 

Von starren Wertschöpfungsketten  

Kunde

 Nutzt Produkt

Lieferant A 

 Liefert Teile, Komponenten, 

Module

OEM

 Führt Komponenten zusammen

 Überwacht Kundenschnittstelle

Fragt Komponenten an
(zeitversetzt)

Beeinflusst Bedarf
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  zu dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken

LIEFERANT B

LIEFERANT A
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IT-PLATTFORM

KUNDE

MOBILITÄTS-

DIENSTLEISTER

Gleicht Nachfrageschwankungen aus

Stellt Dienstleistungen zur Verfügung

 
Abbildung 4 – Auswirkung der digitalen Transformation am Beispiel der 

Automobilindustrie 
Quelle: Roland Berger1 

 

 Automatisierung; 

 Vernetzung; 

 Digitale Kundenzugang. 

Auch muss man beachten, dass unter den Bedingungen von Digitalisierung 

im Wettbewerb nicht das überzeugendere Konzept gewinnt, sondern der, der am 

schnellsten bei der nötigen Basis aufbaut, weil dem Metcalfeschen Gesetz nach, 

der Nutzen des Netzwerks proportional zum Quadrat seiner Teilnehmerzahl steigt. 

Dieser Effekt bildet Logik digitaler Märkte, nach der der zweite Sieger trotz 

                                                 
1 Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. Die 

Digitale Transformation der Industrie (2015).Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des 

BDI. Retrieved from https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-
telekommunikation/Digitale_Transformation.pdf 
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überlegener Technik der erste Verlierer sein kann. Darum ist es besonders wichtig 

in einem entwickelnden Markt sich am schnellsten Wettbewerbspositionen zu 

besetzen und eigene Standards zu etablieren. 

Innovative Unternehmen bewegen sich von gewöhnlichen Geschäftsmodellen 

in andere Bereiche oder häufiger Nebenbereiche, was Entstehung von mehreren 

neuen oder kombinierten Richtungen fördert. Auf diesem Grund ist es unmöglich 

sowie Entwicklung des Marktes, als auch von Branchen vorzusehen. Der Schlüssel 

zum Erfolg unter solchen Bedingungen liegt in Verstehen von Regeln des 

Digitalmarktes und schnellster Reaktion an Übernahme von strategischen 

Kontrollpunkten. Kampf um Nutzer führt unter solchen Bedingungen nicht selten 

dazu, dass Profit meistens durch Werbung und nicht Qualität oder Nutzbarkeit 

erreicht wird. 

Auf diesem Feld liegt auch die Gefahr – das kann auch dazu führen, dass es, 

so wie mit den Filmen heutzutage passieren wird. Wenn sie in den nächste 1-2 

Woche Geld nicht rückkehren werden, werden sie sich niemals auszahlen. 

Heutzutage unterscheidet sich Sinn der Begriffen Industrie 4.0 und Finanzen 

4.0. Wenn Finanzen beginnen digitale Netze und Instrumente, E-Währungen und 

unterschiedliche Zahlungssysteme zu verwenden, die Industrie konzentriert sich 

mehr an Robotik, Entstehung cyber-physischer Systeme und Vernetzung 

produktiver Einheiten in der Fertigung und je tiefer die Änderungen werden, desto 

deutlicher werden die Merkmale von oben beschriebenen vier Hebeln. 

In jedem Fall kann heutzutage kein Unternehmen ohne Veränderungen in 

seinen Produktionsprozessen, Wertschöpfungsketten bleiben. Wie die Forschungen 

gezeigt haben, werden die wichtigste Branche drei Wellen der digitalen 

Transformation überleben. Sie werden zeitverzögert durchgehen, aber sie werden 

beweisen, dass die Digitaltransformation die gesamte Industrie erfassen wird: 

- 1 Welle – Automobil- und Logistikindustrie erleben eine digitale Zäsur; 

- 2 Welle – Medizintechnik, Elektroindustrie, Maschinen- und Anlagenbau 

sowie Energietechnik sehen sich einem digitalen Umbruch gegenüber; 

- 3 Welle – Chemie und Luftfahrttechnik erfahren zeitversetzt einen 

digitalen Wandel
1
.  

Durch diese Veränderungen sollen die Branchen Profitieren. Und das ist 

schon heute deutlich sichtbar. Das fördert auch Entwicklung von Nebenzweigen, 

auch Finanzen. Aber nicht alle Branchen wird das Vorteile bringen. Man beginnt 

sich zu stark auf Technologie zu verlassen, das bedeutet – beim Bruch werden 

Leute oft hilflos, was in unterschiedlichen Branchen, besonders Medizin, stören 

wird. Durchsetzung von wichtigsten Archiven an Databasen ohne Papierkopien 

kann auch dazu führen, dass bei den Problemen mit den Servern man strategisch 

wichtige Dokumentation verlieren wird, was besonders schädlich in Verwaltung 

und Medizin ist. Außerdem muss man behaupten, dass alle Technologien Energie 

                                                 
1 Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. Die 

Digitale Transformation der Industrie (2015).Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des 

BDI. Retrieved from https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-
telekommunikation/Digitale_Transformation.pdf 
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brauchen. Das bedeutet – ohne Entwicklung von Nebenzweigen geht es nicht. Bei 

extensiver Entwicklung der Energiebronchen werden wir in den nächsten Jahren 

ökologische Katastrophe bekommen. Aber schon heute haben manche Territorien 

das verstanden und versucht etwas zu machen. Mehr und mehr Territorien 

versuchen grün zu werden. Als Beispiel, wenn die Digitalisierung förderte auch 

Entwicklung der Energieinnovationen, die, trotzdem, das Territorium grün 

gemacht haben, kann Freiburg im Breisgau dienen
1
.  

Das verursacht zusätzliche Diskussionen. Am wichtigsten ist – alle verstehen, 

dass es nicht mehr nur die Sache von Unternehmen ist. So, zum Beispiel, Dieter 

Zetsche – Vorstandsvorsitzender von Daimler AG – meint: „ runds tzlich m ssen 

Politik und Wirtschaft die digitale Transformation als Zukunftsthema in 

Deutschland und Europa sichtbar platzieren. Dabei ist eine stärkere 

Zusammenarbeit dringend erforderlich. Nur so lassen sich politische Ziele und 

unternehmerische Planungen in Einklang bringen und ein Auseinanderklaffen 

politischer Ansage und der  ealit t auf den   rkten verhindern“
2
. 

Noch ein Problem liegt daran, dass die Unternehmen oft falsche 

Schwerpunkte durchsetzen. Anstatt Entwicklung von neuen Produkten und 

Kundenschnittstellen fokussieren sich die Unternehmen oft an der 

Effizienzsteigerung.  

Nicht nur Unternehmen, sondern auch Politiker verursachen oft Probleme auf 

dem Weg der Digitalisierung, weil sie meistens keine notwendigen Kenntnisse und 

dadurch das Verstehen des Problems haben, was die Forschungen von Roland 

Berger Strategy Consultants und der Zeitungsgruppe „Die Welt“ gezeigt haben 

(Abb. 5)
3
. 

Wie es schon am Anfang betont wurde, um Verluste in der Zukunft zu 

vermeiden, müssen Unternehmen und Regierung zusammen und ausgewogen in 

der Richtung der Digitalisierung arbeiten. Leider noch heute scheint es so, als ob 

weder die Unternehmen, noch die Regierung nicht genug gerüstet für die 

Herausforderungen der digitalen Transformation sind. Davon zeugt auch das, dass 

zum Beispiel in Deutschland auch heute die Digitalisierung nicht ausreichend 

entwickelt ist. Sie entwickelt sich auch oft mit riesigen Diskrepanzen und etwa 

wild. Niveau der Entwicklung an manchen Territorien ist fast so hoch, wie in 

niedrig entwickelten Ländern – das bedeutet, dass man sich nicht immer um 

Harmonie und Regeln kümmert und das fördert nicht der Entwicklung von 

Industrie und auch Finanzen 4.0. 

                                                 
1 Energie und Klimaschutz (2020). Freiburg im Breisgau. Retrieved from 

https://www.freiburg.de/pb/232049.html 
2 Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. Die 
Digitale Transformation der Industrie (2015).Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des 

BDI. Retrieved from https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-

telekommunikation/Digitale_Transformation.pdf 
3 Selbe Quelle 
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Die Politik verfügt über ausreichende 
Kompetenzen in dem Bereich und setzt die 

notwendigen Impulse
A 3,4%

B
Die Politik hat verstanden, dass die digitale 
Transformation eine große Herausforderung ist, 
lässt notwendige Impulse aber bisher vermissen

56,8%

C
Die Politik hat die Bedeutung der 

Digitalisierung noch nicht verstanden

2,0%D

E

Die zunehmende Digitalisierung ist kein für 

die Politik relevantes Thema

32,4%

Keine Angabe 5,4%
 

Abbildung 5 – Ergebnisse der Befragung zum Thema „Sind die  olitiker der 

EU f r digitale Transformation  er stet?“ 
Quelle: Roland Berger und WELT-Gruppe1  
 

Wenn mit der Regierung es schon komplizierter ist, dann mit der Industrie ist 

es einfacher die Situation zu verändern. Dafür müssen die Unternehmen ihre 

digitale Reife zu erhöhen, um wegen der digitalen Transformation nicht zu 

verlieren und zu profitieren. Am kompliziertesten ist es, dass die Unternehmen 

selbst das verstehen und realisieren müssen, dabei wenn sie in Kooperation mit den 

anderen arbeiten – wird solche Zusammenarbeit schon als 

Koordinationsinstrument dienen. Solche Herausforderungen wird es leichter unter 

Zusammenarbeit mit Wissenschaft zu überwinden unter enger Kooperation mit der 

Wissenschaft.  

Auch muss es behauptet werden, dass die digitale Transformation sehr teuer 

ist und nicht immer alles nur von den Unternehmen abhängt und nicht alles können 

die Unternehmen selbst machen. Also, der Staat für eine ständige und harmonische 

Entwicklung der Digitaltransformation nicht nur Regeln durchsetzen, aber auch 

finanziell unterstützen muss. Mindestens in Kernzweigen. Es ist auch deswegen 

notwendig, weil Einstig von Ausgaben an Digitalisierung Wachstum von Preisen 

an Gütern und Wahren bedeutet und an die Bevölkerung kann das negativ in der 

Perspektive wirken. 

Die Banken und E-Technologien. Die Forschungen von deutscher 

Bundesbank haben gezeigt, dass ohne Bargeld das Leben der Bevölkerung viel 

teurer auch mit der Ausnahme von Abschaffung von Depositen und Durchführung 

von den zusätzlichen Kommissionen wird. 

Auch heutzutage kein Finanzinstrument hat dieselben Merkmale wie Bargeld 

und darum ist es notwendig für viele Leute als Haupt- oder Nebenzahlungsmittel
2
. 

Die Gruppe von deutschen Wissenschaftlern G. Rösl, F. Seitz, K.-H. Tödter 

                                                 
1 Digitalisierung, Cyberrisk & KI: Wandel gestalten. Fakten & Meinungen zur DAV/DGVFM-

Jahrestagung 2019 (2019). Aktuare Online. Retrieved from 
https://aktuar.de/Dateien_extern/DAV/JTG19/Kompass_Digitalisierung_web.pdf 
2 Cash makes the world go around (2018). Esta-cash.eu. Retrieved from https://www.esta-

cash.eu/wp-content/uploads/2018/05/30d936f46bbb2ee71528b53734025c43812638dc-
5b03174064ce4-04.-Paul-van-der-Knapp.pdf. 
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in ihrer Forschung haben versucht die Situation der bargeldlosen Gesellschaft am 

Beispiel von Deutschland zu modellieren. Auch haben sie begründet, dass die 

Behauptung von Ökonomen, dass beim Übergang zur bargeldlosen Gesellschaft 

die Umsetzung den negativen Zinsen von Nationalwährung unmöglich ist und sie 

nicht niedriger als zum 0 fallen werden, was einer der Hauptgründe für die 

Abschaffung von Bargeld war, falsch ist
1
. 

Außerdem fördert zu strenge Fokussierung im Finanzbereich an digitale 

Technologien dazu, dass globale Banken schon nicht ausleben können und kleine, 

die sich nur an Digitalisierung orientieren, aber nicht genug kapitalisiert sind, 

wachsen zu schnell, was gefährlich für Finanzsystem ist. Als Beispiel kann dafür 

die Situation mit Deutsche Bank und Commerzbank dienen
2
. 

Was sich Benutzung der Digitaltechnologien anbetrifft, nicht alle leben an 

Territorien mit gutem und stabilem Zugang zum Internet, der notwendig für 

Realisierung von E-Zahlungen ist. Und das ist heutzutage ein globales Problem 

auch für hochentwickelte Länder und schafft Hindernisse für die Entwicklung und 

Verbreitung von E-Zahlungssystemen. Auch Übergang zur digitalen Gesellschaft 

ist mit der Gefahr des Datenverlustes eng verbunden. 

Mehrere Leute aus unterschiedlichen Gründen können nicht digitale 

Technologie in ihrem Leben benutzen. Von den armen Kommunen mit 

kompliziertem Zugang zum Internet und Dienstleistungen muss man auch nicht 

vergessen. Und wichtig ist es, von allen Leuten nicht zu vergessen und nicht die 

Digitalisierung nur für Digitalisierung, anstatt Manschen zu entwickeln und zu 

machen. 

Auch ist es wichtig, dass nicht alle, die E-Zahlungssysteme benutzen, das 

freiwillig machen und nicht, weil die Banken oder die Regierung (wie in 

Griechenland z.B.) solche Bedingungen erschafft haben, wenn die Benutzung von 

anderen Mitteln begrenzt oder unmöglich ist. 

In der modernen Gesellschaft wird das Leben ohne E-Zahlungen sehr 

kompliziert werden und viele Menschen werden solches Leben sich überhaupt 

nicht vorstellen. Diese Zahlungen sind notwendig aber nur neben Bargeld auch 

wenn seine Umlaufsvolume ziemlich niedrig sind.  

Digitale Technologie haben auch andere negative Seite. In den letzten Jahren 

mehr und mehr Menschen, besonders Jugend, hockt zu Hause oder vor dem 

Computer, digitale Gesellschaft erzeugt Soziopaten für die das Leben in der realen 

Welt, Kommunikation mit den anderen Menschen, besonders fremden, Besuch von 

neuen Orten ist erschreckend. Wenn man alles online bestellen und bekommen 

                                                 
1 Gerhard Rösl G., Seitz F., Tödter K.-H. (2017). Die Hochschule im Dialog: Besser ohne 

Bargeld? Gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsverluste der Bargeldabschaffung. Ostbayerische 

Technische Hochschule Amberg-Weiden. Retrieved from https://www.oth-aw.de/files/oth-

aw/Professoren/Seitz/OTH_DP58_Besser_ohne_Bargeld.pdf. 
2 Osman Y. (2019). Wie es für die Deutsche Bank und Commerzbank jetzt weitergeht. 

Handelsblatt. Retrieved from https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-

versicherungen/geplatzte-fusion-wie-es-fuer-die-deutsche-bank-und-commerzbank-jetzt-
weitergeht/24255758.html?ticket=ST-2750127-3lozeoF9eRWjH1KxR0Hj-ap5 
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kann – gibt es kein Sinn das Haus zu verlassen oder mit den anderen Leuten zu 

kommunizieren. Bargeld dient in diesem Kontext als das Element, das das Haus zu 

verlassen und mit den anderen Leuten zu kommunizieren zwingt, wenn man 

Dienste nicht online bekommen oder Wahren mit der Hauszustellung kaufen kann. 

Die Abschaffung von Bargeld kann zu diesem Stoß werden, der selbst die 

Möglichkeit der Kommunikation mit den Menschen vernichten und tiefen 

negativen psychologischen Effekt haben wird.  

Der Leiter der Zentralbank von den Niederlanden C. Voormeulen hat auch 

betont, dass Übergang zur bargeldlösen Gesellschaft viele Probleme beeinflussen 

kann. Für viele Leute ist die Benutzung von Zahlungskarten problematisch, 

insbesondere für ältere  enerationen. Auch  acker und „Fallen“ von 

Computertechnik sind zu einem häufigen Vorkommen geworden. Wandel zur 

bargeldlösen Gesellschaft macht die Leute verletzlich
1
.  

Auch die Übergang zur bargeldlösen Gesellschaft wird negative 

Konsequenzen für den armen Menschen haben; den Menschen mit den körperliche 

oderseelischen Mängel Behinderungen, für denen digitale Zahlungen ziemlich 

problematisch sind (einschließlich nicht selten sind die Fälle, wenn die Entlassung 

der älteren Menschen wegen ihren begrenzten Tätigkeitsmöglichkeit von den 

Zahlungsmitteln die Entwicklung von verschiedenen psychischen Krankheiten 

oder Demenz beeinflusst) haben; Steigung von den Ausgaben beeinflussen wird; 

den Verlust der Unabhängigkeit und des Rechtes auf Vertraulichkeit der 

Informationen der Menschen beeinflussen wird; Steigung von Preisen für den 

Leuten, die online-Service nicht benutzen können stimulieren wird
2
. Mehr zu 

diesem Thema in vorigen Forschungen (Zadvornykh 2019, Steyr). 

Arbeitsmarkt. „Neue Arbeitspl tze werden durch die Digitalisierung 

entstehen, aber auch alte – vor allem unqualifizierte – wegfallen; das haben wir in 

jedem Strukturwandel schon erlebt. Damit wir insgesamt Arbeitsplätze schaffen, 

muss unsere Sorge der Qualifikation gelten. Unser Ziel muss es sein, die Menschen 

über die Aus- und Weiterbildung mitzunehmen
3
“ – Henning Kagermann, Präsident 

von acatech e.V ARBEITSMARKT. 

Die Digitalisierung durchzieht alle Bereiche der Arbeitswelt. Die 

technologische und soziale Entwicklung, die mit der Digitalisierung verbunden ist, 

in unterschiedlichen Bereichen fördert oft grundlegende Änderungen in Tätigkeit 

und Aufgaben allen Berufssegmenten – ständig entstehen neue Tätigkeitsformen, 

verändern sich berufliche Qualifikationsstrukturen und als Folge – entstehen neue 

                                                 
1 Central bank warns again about cash-free society dangers (2018.). Dutchnews.nl. Retrieved from 

https://www.dutchnews.nl/news/2018/10/central-bank-warns-again-about-cash-free-society-

dangers. 
2 Zadvornykh S.S. Bargeldlose Gesellschaft als ein von den Wegen zum Wirtschaftswachstum – 

Mythos und Wirklichkeit. Social transformations of the national economy in the context of 

European integration processes: monograph / edited by Doctor of Economic, Professor, Doctor of 
Economic, Pro-fessor Yu. Lupenko and Academy of Economic Sciences of Ukraine 

Yu. Pasichnyk. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. pp. 190-208. 
3 Trends Digitalisierung (2017). DVPT. Retrieved from 
https://www.dvpt.de/uploads_extern/dvpt/2017/pdl/trends_digitalisierung.pdf 
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Anforderungen an den Mitarbeitern.  

Diese Frage ist sehr akut. Fr her war sehr popul r die Idee der „Ende der 

Arbeit“, die Frey und  sborn besonders gr ndlich studiert haben
1
, obwohl die 

Digitalisierung auch die Arbeitslosigkeit fördern wird
2
. Aber derzeit besteht 

weitgehende Einigkeit darüber, dass Computer oder computergesteuerte 

Maschinen die wenigsten Berufe komplett ersetzen werden. Meistens geht es um 

umfangreiche qualitative Veränderungen in Anforderungen und Tätigkeit
3
. 

Angesichts der Automatisierung, scheint es so aus, dass bald Routinetätigkeiten in 

großem Teil durch Maschinen ersetzt und die Nicht-Routinetätigkeiten immer 

wieder bei den Menschen realisiert werden
4
. 

Wichtig ist, dass man nicht nur durch Kalkulation von Investitionskosten 

Entscheidung trifft, ob es lohnt oder nicht Leute an Maschinen zu ersetzen. Hier 

sind auch mehrere Faktoren von Bedeutung: die Zuverlässigkeit der Technik, die 

Flexibilität der resultierenden Gesamtlösung sowie die technologische Kompetenz 

des Unternehmens – das alles hilft Antwort an die Frage, ob durch 

Automatisierung man profitieren wird, zu finden. 

Auch wenn man Entscheidung trifft diverse Prozesse durch Eiführung der 

Innovationen zu optimieren, bedeutet es nicht, dass man Leute entlassen und im 

Widerspruch zu einer menschengerechten Arbeitsgestaltung stehen wird. Bei 

kombinierten und ausgewogenen Gestaltungslösungen ist es möglich Strukturen 

der digitale Assistenzsysteme durch gezielte Arbeitsunterstützung das sozio-

technische Arbeitssystem sowohl produktiver, als auch sicherer gestalten
5
 
6
. 

Solche Lösungen sind kompliziert, aber das Unternehmen kann dadurch 

profitieren, weil es danach praktisch im Labor in der betrieblichen Praxis 

vorgeschlagene Lösungen oder Modelle prüfen kann. Dann wird man Möglichkeit 

haben in der betrieblichen Praxis neue Technologien und ihre Auswirkungen 

prüfen und korrigieren ohne große Verluste, falls diese Technologie nicht passt. 

Um richtig die Arbeit zu organisieren und auch optimale Arbeitsmodelle zu finden, 

                                                 
1 Frey CB, Osborn MA (2013) The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerization? Working paper. Oxford Martin Programme on Technology and Employment, 
Oxford 
2 Zadvornykh S.S. Bargeldlose Gesellschaft als ein von den Wegen zum Wirtschaftswachstum – 

Mythos und Wirklichkeit. Social transformations of the national economy in the context of 
European integration processes: monograph / edited by Doctor of Economic, Professor, Doctor of 

Economic, Pro-fessor Yu. Lupenko and Academy of Economic Sciences of Ukraine 

Yu. Pasichnyk. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. pp. 190-208. 
3 Rothe I (2015) Why are there still so many jobs? The history and future of workplace 

automation. J Econ Perspect 29(3):3–30 
4 Dengler K, Matthes B (2015) Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. 

Substituierbarkeitspotenziale von Berufen in Deutschland. IAB Forschungsbericht 11/2015 
5 Hinrichsen S, Bendzioch S (2019) How digital assistance systems improve work productivity in 

assembly. In: Nunes I (Hrsg) Advances in human factors and systems interaction, Bd. 781. 
Springer, Cham, S 332–342 
6 Haase V, Mzyk M, Strecker M, Wondsak I (2018) Agile Softwareentwicklung in einer Industrie 

4.0. In: Bauer W, Marrenbach D (Hrsg) MyCPS - Migrationsunterstützung für die Umsetzung 
menschzentrierter Cyber-Physical Systems. Abschlussbericht. IAO, Stuttgart, S 59–70 
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lohnt es sich ein relevantes Spektrum von Branchen und Tätigkeiten in den Blick 

zu nehmen. 

Manchmal sind die Veränderungen in Struktur des Arbeitsmarktes durch 

andere Faktoren beeinflusst. So, zum Beispiel, hat Corona-Pandemie Arbeit auf 

Distanz gesetzt und mehr digital gemacht. Für meisten Unternehmen ist das die 

Frage des Auslebens und der Sicherhit. Manche versuchen, trotzdem, Menschen 

durch  aschinen zu ersetzen.  ehr und mehr Unternehmen werden jetzt „aus dem 

 omeoffice“ arbeiten. Nicht selten sind die  itarbeiter froh solche  öglichkeit zu 

bekommen und wollen immer zu Hause arbeiten. Aber es kann auch negativen 

Einfluss an den Menschen haben, wie es früher bezüglich E-Gelder beschrieben 

wurde. Darum lohnt es sich nach der Pandemie den Unternehmen neue 

Arbeitsmodelle zu entwickeln, nach denen die Mitarbeiter mindestens 2 Tage pro 

Woche im Office arbeiten werden und etwas wie Teambuilding oder gar kollektive 

Kommunikation durchführen werden. 

In Bezug auf Gesetzgebung muss man behaupten, dass die Probleme in 

diesem Gebiet im Großen und Ganzen dieselbe für alle Länder sind, sowohl 

entwickelten, als auch mit niedrigem Entwicklungsniveau. Meistens stammen die 

Gesetze, Normativakten und Normen aus den alten oder uralten Zeiten (besonders 

in den EU-Ländern). Heutzutage sind sie harmonisiert. Aber die Digitalisierung 

brauch Durchsetzung von neuen Regeln und damit auch Korrektur von moderner 

Gesetzgebung. Meistens treffen Änderungen nur die Gesetze, die direkt mit neuen 

Technologien wirken, aber die anderen bleiben ohne Korrektur. Das führt dazu, 

dass man danach riesige Diskrepanzen und Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen 

Tätigkeit fühlt. Darum für normale und stimulierende Durchführung der 

Digitaltechnologien muss der Gesetzgeber mit dem technologischen Fortschritt 

mithalten und alle geltenden Gesetze auf ihre Eignung für die digitale 

Transformation überprüfen.  

Finanzielle Sicherheit. Wie es schon früher gesagt wurde, sind die Bruche 

von Datenservern nicht die Seltenheit, wie auch Diebstahl von Bankkarten, Handys 

und anderen Instrumenten, die die Leute in ihrem Alltag benutzen. Auch für 

Unternehmen und Banken ist die Cyberkriminalität gefährlich. Natürlich, 

entwickeln sich ständig die Sicherheitstechnologien, aber auch schläft Kriminalität 

nicht. Manchmal entwickeln sich die Methoden der Cyberkriminalität schneller als 

der Sicherheitsgewährleistung. Heutzutage sind in Gefahr alle wirtschaftlichen 

Akteure. Davon Zeigen die Daten aus dem Abbildung 6. 

Da das Thema der Cyberkriminalität und finanziellen Sicherheit unter den 

Bedingungen der Digitalisierung kompliziert und wichtig ist, insbesondere, weil 

Niveau solcher Kriminalität ständig steigt und hoch ist, soll dieses Thema mehr 

gründlich erfrorst werden. Gründlichere Forschungen zu diesem Thema darf man 

in anderen Publikationen finden
1
 (Zadvornykh 2019, UK). 

                                                 
1 Zadvornykh S.S. Modern Trends of Emergency of the Financial System – FinTech and Financial 

Security. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / edited by 
Yu. Pasichnyk. Coventry, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2019. pp. 161-174. 
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 Abbildung 6 – Die Rate der Wirtschaftskriminalität in der ganzen Welt in 

den Jahren 2001-2018, % 
Quelle: zusammengestellt vom Autor nach den Daten von PwC1 

 

Also, Digitalisierung förderte die industrielle und damit wirtschaftliche und 

finanzielle Revolution, infolge deren entstanden Finanzen 4.0. 

Digitalisierungswandel gibt Schöpfung neuen Akteuren und Branchen für weitere 

Entwicklung, aber verlangt globale strukturelle Änderungen in allen Bereichen und 

auch ausgewogene Rahmenbedingungen, weil ohne solche Maßnahmen kann die 

Digitalisierung nur Verlust den Unternehmen oder den ganzen Industriezweigen 

bringen. 

Digitaltransformationen braucht einen ordnungspolitischen Rahmen, 

sorgfältig gesetzte Anreize und eine flächendeckende, leistungsfähige 

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Diese Voraussetzungen können 

nur unter gemeinsamer und ständiger Arbeit von Politiker, Unternehmen und 

Wissenschaft geschafft werden. Besonders sensibel zu solchen Maßnahmen sind 

die Branchen der ersten Welle der Digitaltransformation, außerdem müssen die 

Zweigen, die während der ersten Phasen der Digitalisierung geschadet wurden, 

schnell reanimiert werden. Auch gerade für solche Zweige müssen am schnellsten 

richtige Rahmenbedingungen geschafft werden. Hier muss Industrie mit anderen 

Branchen richtige Lösungen finden, vor allem durch Kooperation. 

Auch ist es notwendig zu verstehen, dass die ausgewogene Digitalisierung 

nicht in der kurzfristigen Periode positiven Wirkung geben wird. Sie ist dauerhaft, 

weil die Entwicklung der digitalen Geschäftsmodellen Zeit braucht. Solche 

Transformation muss im Komplex realisiert werden. Sie wird tiefe strukturelle 

                                                 
1 PwC (2018). Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. 

PwC. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-
survey-2018.pdf 
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Veränderungen mit sich bringen. Man wird nicht in der kurzfristigen Perspektive 

Wirkung von solchen Änderungen fühlen. Das wird eher Voraussetzung für den 

Wohlstand kommender Generationen. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Definierung von skizzierten Zielen der 

umfassenden Digitaltransformation eine Zusammenwirkung von politischen, 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kräften braucht. Das 

braucht man, weil die Idee der Digitaltransformation viel komplizierter, als nur 

Effizienz und Ressourcenproduktivität ist. Infolge der Transformation sollen neue 

Geschäftsmodelle geschafft werden, die Wachstum und Wohlstand für Wirtschaft 

und Leuten sichern werden und Etablierung von neuen Standards, die digitale 

Ökonomie von morgen prägen wird.  

Vor allem muss man die Idee der Digitalisierung und alle Chancen und 

Risiken, die sie mit sich bringt, ausgewogen verstehen. Solches Verständnis muss 

bei allen beteiligten Akteuren entwickelt und einig werden. Statt hysterischen 

Bewegungen bezüglich Datenschutzes oder naiver elektronischer Freizügigkeit ist 

die ständige und ausgewogene, komplexe Arbeit in dieser Sphäre notwendig. Erst 

dann können alle beteiligten Akteure und auch nächste Generationen ohne Gefahr 

profitieren. 
 

 

 

1.2 Діджиталізація як фактор трансформації світової фінансової 

системи 

Розвиток світової фінансової системи формується під впливом змін, що 

характеризують її функціонування. Йдеться, насамперед, про глобалізацію 

світової економіки, невідповідність між високим рівнем розвитку 

міжнародного фінансового ринку і відсутністю належної інституційної 

структури його регулювання, повторюваність фінансових і валютних криз в 

останні роки, підвищення їх глибини і інтенсивності, збільшення чисельності 

офшорних фінансових центрів, що знижують ефективність державного 

регулювання фінансових ринків країн, які розвиваються, слабкість 

фінансового сектора в країнах з ринками, що розвиваються, обмежені 

можливості міжнародних інститутів в наданні фінансової підтримки країнам, 

що розвиваються, в порівнянні з розмірами потоку приватного капіталу та їх 

нездатність протистояти кризам, що повторюються, і обмежувати сферу їх 

розповсюдження; збільшення кількості інвестиційних інститутів, фінансових 

інструментів і об'єму операцій на фінансових ринках. Процеси, які 

характеризують функціонування глобального фінансового простору 

змінюють його структуру, тенденції розвитку, здійснюють вплив на 

специфіку його подальшого розширення, інтенсифікація використання 

інструментів діджиталізації у розвитку фінансової активності на 

міжнародному ринку Це вимагає дослідження напрямів системної 

трансформації світової фінансової системи з урахуванням сучасних факторів 

впливу на ці процеси. 

В основі глобалізації фінансової системи лежить взаємодія наступних 
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елементів: а  технічний прогрес, який дозволяє здійснювати міжнародні 

фінансові угоди у режимі реального часу і значно скоротити витрати на 

транспорт та комунікацію; б  зростаюча конкуренція, з одного боку, між 

кредитними і фінансовими інституціями на фінансових ринках, а з іншого – 

між самими фінансовими ринками внаслідок значного розвитку 

інформаційних технологій і телекомунікацій; в  реструктуризація кредитних і 

фінансових інституцій шляхом їх злиття і поглинання як наслідок зростаючої 

конкуренції між ними; г  широка інтернаціоналізація бізнесу через посилення 

транснаціонального характеру діяльності корпорацій; д  консолідація 

регіональних інтеграційних об’єднань; е  послаблення жорсткого контролю 

щодо здійснення міжнародних угод, пов’язаних з рухом капіталу 

дерегулювання фондових бірж як в індустріальних, так і в інших групах 

країн; є  макроекономічна стабілізація і реформи у ряді країн, що 

розвиваються, і країн з перехідною економікою, що створили сприятливий 

клімат для іноземних інвесторів
1
. 

Серед інших зовнішніх факторів впливу на зрушення у світовій 

фінансовій системі слід, на нашу думку, виокремити загальні тенденції 

розвитку світової економіки, а саме: зростання її транснаціоналізації, що 

вимагає формування правил і процедур вільного руху іноземних 

капіталовкладень. Це зумовлено необхідністю зменшення наявних обмежень 

на діяльність ТНК, усуненням конфліктів між країнами, що конкурують за 

отримання іноземних інвестицій у глобальному виробництві; розвиток 

інформаційної революції, створення глобальних інформаційних систем та 

глобальних електронних мереж, що становить на сучасному етапі 

найважливіший чинник зростання економіки; поширення процесів 

фінансової глобалізації та діджиталізації. Йдеться, насамперед, про 

підвищення інтенсивності транскордонних фінансових трансакцій 

транснаціональних корпорацій та банків, появу нових механізмів та 

інструментів міжнародних фінансових операцій і формування глобального 

фінансового ринку. Серед таких інструментів варто виділити, зокрема 

діджиталізацію економік країн світової спільноти та глобального 

економічного простру в цілому, яка здійснює суттєвий сплив на 

трансформацію фінансової складової функціонування світового 

господарства, тенденції розвитку світової фінансової системи. Варто 

зазначити, що діджиталізація, яку доцільно розглядати як цифрову 

трансформацію суспільства, економіки та господарських процесів у всіх 

можливих сферах їх здійснення, об’єктивно зумовлена переходом світової 

спільноти від індустріальної епохи й аналогових технологій до епохи знань і 

творчості, що характеризується, передусім, інноваціями в цифровому бізнесі. 

В даному контексті фінансова діджиталізація, зберігаючи загальні, 

притаманні цій категорії особливості, має свій прояв у цифровій 

трансформації фінансових операцій та фінансових взаємовідносин між 

                                                 
1 Вірченко В.В. Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації. Вісник Академії 
праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.     . № . 49-55. 
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суб’єктами світового господарства. Зважаючи на це, загальними перевагами 

діджиталізації світової економіки слід вважати економію часу і підвищення 

продуктивності за рахунок автоматизації виробництва та інших внутрішніх 

процесів суб’єктів господарювання, оптимізацію та покращення комунікацій, 

перехід на новий рівень взаємодії з учасниками економічних процесів, 

підвищення конкурентного потенціалу на світовому ринку за рахунок 

спрощення процесів взаємодії з ним. До специфічних переваг діджиталізації, 

що сприяють трансформації світової фінансової системи варто віднести 

оптимізацію фінансової взаємодії між її суб’єктами, спрощення використання 

та доступу до фінансових інструментів, створення засад до активізації 

інвестиційної, кредитної діяльності тощо. Зазначені фактори здійснюють 

значний вплив на світову фінансову систему і зумовлюють її трансформацію. 

Так, зокрема, у фінансових технологіях, так званих FinTech, і банківській 

справі найкращим способом здійснення операцій стають безконтактні 

платежі
1
.  

На думку спеціалістів, у найближчі роки ця сфера буде розвиватися 

надшвидкими темпами під впливом умов нової реальності, зумовленої 

впливом пандемії. Йдеться про те, що небажання споживачів 

використовувати готівку як можливе джерело інфікування, прискорює 

перехід на безготівкові гроші. Для фінансових контакт-центрів у ситуації, що 

склалася, стає важливим використання чатботів, здатних обробляти велику 

кількість неголосових повідомлень. Значна кількість банківських установ 

почали переводити свої контакт-центри з локальних у “хмарні” з метою 

зниження ризиків безпеки, пов'язаних із віддаленою роботою співробітників. 

Слід також уточнити, що фінансові технології це комплексна 

взаємопов’язана система, складовими якої є діяльність компаній, що 

використовують технології та інновації, щоб конкурувати з традиційними 

фінансовими організаціями, зокрема, банками і посередниками на ринку 

фінансових послуг. До фінансових технологій доцільно відносити всі 

технічні інтерпретації фінансових процесів, зокрема: кредитування Р Р  peer-

to-peer , тобто стартапи у сфері кредитування без участі банківської установи 

на основі розподілених технологій.    -кредитування передбачає отримання 

надання кредитів від людини до людини без участі фінансових установ; 

управління особистими фінансами, тобто мобільні програми, що дають змогу 

слідкувати та аналізувати рух власних фінансових ресурсів з отриманням 

аналітичних порад щодо оптимізації їх вкладення та використання; створення 

та функціонування інвестиційних платформ, що дозволяє автоматизувати 

інвестування із застосуванням аналізу на основі великих даних із 

використанням допомоги онлайн роботів-консультантів;аналіз великих 

даних, тобто наборів інформації великих розмірів, що не можуть бути 

аналізовані за допомогою звичайних методів аналізу; використання штучного 

інтелекту – впровадження рішень, які дають змогу скоротити найбільш 

                                                 
1 Жердецька Л.В., Городинський Д.І. Розвиток фінансових технологій: загрози та 
можливості для банків. Економіка і суспільство.    7. №   . 5 3–588. 

https://evergreens.com.ua/ua/development-services/business-automation.html
https://evergreens.com.ua/ua/development-services/business-automation.html
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значні витрати фінансових компаній, тобто витрати на персонал
1
; 

застосування криптовалюти, цифрових грошей, коли використовуються 

розподілені мережі та публічно доступні журнали реєстрації угод, а ключові 

ідеї криптографії поєднані в них з грошовою системою заради можливості 

створити безпечної, анонімної та потенційно стабільної віртуальної валюти
2
. 

Фінансова глобалізація має неоднозначний вплив на розвиток 

національних фінансових систем. З одного боку, це дає змогу країнам 

отримати більше потрібних їм ресурсів грошей та капіталу, а корпораціям 

отримати додаткові прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів. 

З іншого боку, існує небезпека збільшення глобальної фінансової 

нестабільності, а отже значних втрат для всіх суб’єктів, що оперують у 

глобальному фінансовому середовищі. В свою чергу, революційні 

перетворення, викликані впровадженням сучасних технологій і розвитком 

засобів зв’язку, загострюють конкурентну боротьбу на фінансовому ринку. Її 

інструментами є зниження операційних витрат і вартості фінансових послуг; 

підвищення якості та диверсифікація послуг, що надаються; розвиток і 

вдосконалення систем управління фінансовими ризиками. Лібералізація 

фінансових ринків додає конкурентній боротьбі міжнародного розмаху. 

Зростають обсяги міжнародних операцій. Частка експорту філій 

американських транснаціональних корпорацій в обсязі їх продажів також 

зросла. Більшість компаній, які пройшли лістинг на фондових ринках 

Західної Європи, половину прибутків одержують від закордонної діяльності.  

Світовий фінансовий ринок усе більше набуває рис двоступеневої 

системи. Зауважимо, що розвиток світової фінансової системи 

характеризується наявністю регіональних особливостей, які формуються, 

насамперед, під впливом специфіки сучасного економічного простору. 

Причини цього слід вбачати, по-перше, у впливі наслідків останньої світової 

фінансово-економічної кризи, що зумовила значне посилення тенденцій 

регіоналізму в світі
3
; по-друге, необхідності пошуку взаємовигідних 

економічних рішень; по-третє, ментальній, культурній та історичній 

близькості сусідніх держав; по-четверте, наявності у представників одного 

регіону спільних поглядів на питання гарантування суверенітету, дотримання 

законності, справедливості, що дає можливість швидше знайти компроміс, 

необхідний для визначення та реалізації єдиної політики для досягнення 

спільних цілей. Новою специфічною рисою в цьому контексті варто вважати 

перехід світової економічної спільноти у багатьох випадках на розвиток 

безконтактної міжнародної взаємодії в широкому розумінні цієї категорії, що 

наразі зумовлено впливом глобальної ситуації з пандемією. 

                                                 
1 FinTech adoption rates across 20 markets. URL: http://www. ey.com/gl/en/industries/financial-

services/ey-fintech-adoption-index (accessed: 20.09.2020). 
2 Athey S. 5 ways digital currencies will change the world. URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/5-ways-digital-currencies-will-change-the-world/ 

(accessed: 11.07.2020). 
3 Барановський О.І. Предтечі фінансових криз. Фінанси України.    9. №4.  3–32. 

http://www/
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В свою чергу, з метою захисту національних інтересів від зовнішнього 

впливу, країни, що є новими центрами зростання, більше інвестують у 

розвиток регіональних механізмів співпраці, посилюючи тим самим своє 

регіональне лідерство. В контексті аналізу регіональних особливостей 

розвитку світової фінансової системи, слід відмітити наступне. Враховуючи 

існуючу сьогодні тенденцію до валютної регіоналізації, що полягає в 

переході від однополярного до багатополярного валютного режиму, 

необхідно враховувати відповідність і спроможність типу організації світової 

валютної системи сприяти економічному зростанню, валютній стабільності і 

забезпеченню рівних прав усіх її суб’єктів. Для того, щоб світові валюти 

ефективно виконували функцію засобу платежу, їх кількість має бути 

обмежена  для мінімізації транзакційних витрат  і це, переважно, повинні 

бути валюти великих країн або регіонів. Йдеться, насамперед, про те, що в 

якості регіональної валюти може розглядатися лише та, яка 

використовувалася значною кількістю суб'єктів. Ефективна фінансова 

система повинна мінімізувати необхідність накопичення офіційних резервів, 

сприяти ефективному розподілу капіталу в світі, забезпечувати відповідність 

реальних валютних курсів з фундаментальними показниками. Валютна 

політика повинна підтримувати глобальну стабільність і зменшувати ризики 

кредитних "бульбашок" або дефляції в світовому масштабі. В цілому світова 

фінансова система з урахуванням специфіки процесів регіоналізації повинна 

відповідати ряду вимог. По-перше, світова фінансова система, в свою чергу, 

повинна надавати значну автономію урядам і центральним банкам для 

використання інструментів національної політики, при цьому забезпечуючи 

надання в разі необхідності міжнародної ліквідності. Обмеження та 

управління волатильністю валютних курсів  за допомогою розробки 

доступних інструментів хеджування, що потребує стабільних валютних 

ринків , а також здатність фінансової системи запобігати або обмежувати 

негативні зовнішні ефекти. 

Хоча здійснювані в даний час реформи з часом, ймовірно, призведуть 

до підвищення рівня надійності банківської системи, варто виділити ряд 

проблем, які потребують в цьому зв’язку особливої уваги: глобальне 

обговорення переваг та недоліків прямих обмежень ділової активності для 

вирішення проблеми надвеликих організацій; приділення більшої уваги 

сегментам банківської системи, які можуть створювати системні ризики; 

досягнення подальшого прогресу в реалізації планів відновлення і санації 

великих організацій, особливо діючих в міжнародних масштабах. Фінансові 

буфери, що складаються з високоякісного капіталу та дійсно ліквідних 

активів, зазвичай сприяють зростанню економічних показників, тому 

потрібно ретельно керувати глобальними взаємозв'язками банків з метою 

використання вигод від транскордонної активності, обмежуючи негативні 

вторинні ефекти в періоди кризи.  

На нашу думку, пріоритетне значення у вирішенні поставлених завдань 

належить наступним. По-перше, інтенсифікація міжнародної фінансової 
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інтеграції за рахунок уніфікації фінансових послуг, банківських операцій; 

лібералізації митних процедур; уніфікації системи координування через 

міжнародні фінансово-кредитні установи, електронну систему платіжних 

засобів; рух до світової валютної системи з єдиними світовими грішми. В 

цьому аспекті слід відзначити усунення законодавчих обмеження на шляху 

руху капіталів. Фінансові ринки розвинутих країн об'єднались у глобальну 

фінансову систему, що дозволяє направляти все більші суми капіталу не 

лише в її економіку, а й в економіку країн, що розвиваються, і країн 

перехідної економіки. На наш погляд, в цьому аспекті вирішального значення 

набуває, по-перше, використання досвіду ЄС щодо формування єдиного 

фінансового простору. Це надасть наступні переваги: а  повну лібералізацію 

платежів та міграції капіталу; б  відкриття для компаній та фізичних осіб 

країн ЄС доступу до ринку банківських, строкових та інших фінансових 

послуг країн-партнерів; в  гармонізація банківського, податкового та іншого 

законодавства з інвестування; г  посилення контролю за діяльністю 

національних кредитно-фінансових інститутів та захист інтересів інвесторів
1
. 

По-друге, розвиток процесів фінансової діджиталізації у функціонуванні 

національних економік. Країнами-лідерами з розвитку цифрової економіки є 

Сінгапур, Великобританія, Нова Зеландія, ОАЕ, Естонія, Японія, Ізраїль, які 

концентрують свою увагу на цифровому розвитку в сферах транспорту, 

освіти, електронних засобів і новітніх технологій, в тому числі в фінансовій 

сфері
2
. За розрахунками Європейського Союзу перехід лише на електронні 

рахунки та контракти між бізнесом дозволяє збільшити прибутковість 

бізнесу на більше ніж 4   млрд євро.  

В Україні, наприклад, частка цифрової економіки поступово 

збільшується, але темпи її розвитку є невисокими. Це вимагає інтенсифікації 

процесів цифровізації всіх галузей, з максимальним інвестуванням в 

розвиток цифрових інфраструктур, інновацій та сучасні технології. В цьому 

звязку особливе значення має затвердження в      році Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на     -     роки, що 

передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для 

цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних 

викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття 

громадянами цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери та 

проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, 

використання та споживання цифрових технологій.  

Згідно цієї концепції “розвиток цифрової економіки України полягає у 

створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо 

використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських 

секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх 

                                                 
1 Лещук В. П. Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової економіки. Науковий 

вісник НЛТУ України. 2010. 218-223.  
2 Дульська І.В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання. Економіка і 
прогнозування. 2015. №  .   9-133. 
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ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, зростання 

обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя 

населення”
1
. 

Фінансова інтеграція з відкритістю фінансових ринків, зумовленою 

зокрема впливом діджиталізації, вигідна країнам, передусім, за рахунок 

пропонування ширших джерел інвестиційного фінансування для доповнення 

внутрішніх заощаджень; сприяння відкритих та доступних ринків капіталу 

підвищенню ефективності внутрішніх фінансових інститутів і веденню 

обґрунтованої макроекономічної політики; надання можливостей для 

здійснення врегулювання платежів з метою виправлення дисбалансів, 

спричинених зовнішніми потрясіннями; підтримка системи багатосторонньої 

торгівлі, оскільки розширюється діапазон можливостей для диверсифікації 

портфеля цінних паперів і для ефективного розміщення глобальних 

заощаджень та інвестицій, відбувається спрощення механізму здійснення цих 

процесів за рахунок використання інноваційних цифрових технологій. 

По-друге, недосконалість у сучасних економічних умовах системи 

міжнародних економічних відносин, побудована на традиційних правилах та 

постулатах ринкової економіки. По-третє, необхідність реформування 

глобальних інститутів, які виявилися неспроможними у сучасних умовах 

ефективно впливати на процеси забезпечення ефективного розвитку 

фінансової системи. Потенціал цих організацій не можна ігнорувати, 

враховуючи їх напрацьований досвід, правову базу, наявні кадрові та 

фінансові ресурси тощо. Проте таке реформування повинне враховувати 

зміну балансу сил в системі міжнародних відносин, що має відповідним 

чином відкоригувати формат представництва держав-учасниць та їх участь в 

управлінні діяльністю цих організацій. 

Переважна більшість існуючих міжнародних організацій була створена 

після другої світової війни. Вони були засновані країнами, які мали на той 

час найбільший вплив на систему міжнародних відносин, і їх основним 

завданням було задоволення власних національних інтересів. На думку 

окремих експертів, сьогодні діяльність цих організацій об’єктивно не 

зорієнтована на подолання новітніх викликів і загроз, а структура їх 

управління вже не відповідає новому багатополярному формату міжнародних 

відносин. З огляду на зростаючу актуальність питань забезпечення 

економічної безпеки у світі, все більш характерною стає тенденція 

економізації діяльності основних міжнародних інститутів. На нашу думку, 

об’єктивні особливості сучасного розвитку міжнародних організацій не 

дозволяють в повній мірі погоджуватися з такими твердженнями. Так, 

завдання забезпечити достатній обсяг ресурсів МВФ з урахуванням 

потенційного збільшення потреб держав-членів залишається актуальним з 

                                                 
1 Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на     -

     роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  7.  .     №67-р. U  : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-
%D1%80#Text (accessed: 17.05.2020) 
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початку світової кризи і до теперішнього часу. До основних напрямів 

забезпечення стабільності розвитку світової фінансової системи з боку МВФ 

за останні    років варто віднести затвердження домовленостей в рамках 

механізму непільгового фінансування; домовленості в рамках механізму 

розширеного кредитування; домовленості про кредити стенд-бай; можливість 

отримання права на фінансування за пільговими ставками через Трастовий 

фонд, зокрема, для країн з низьким рівнем доходів; допомога арабським 

країнам та ін. 

По-четверте, використання переваг діджиталізації у розвитку 

фінансової системи на всіх рівнях її функціонування. Йдеться, передусім, про 

створення великих можливостей для фінансових інвестицій у контексті 

зниження ризиків та підвищення прибутковості, сприяння цифрових 

платформ зниженню вартості транзакцій, та спрощенню транскордонних 

комунікацій, сприяння залученню до міжнародної економічної діяльності 

представників малого та середнього бізнесу, що значно посилює 

конкуренцію, стимулює фінансові інвестиції та сприяє швидкому 

впровадженню інноваційних розробок, модернізація фінансових технологій в 

контексті діджиталізації світової економіки. 

Глобалізація та діджиталізація здійснюють потужний вплив на системну 

трансформацію світової фінансової системи. Основні вектори зрушень, що 

відбуваються на сучасному етапі її розвитку, пов’язані, передусім, із 

зростанням світового фінансового ринку, інноватизацією та цифровізацією 

фінансових трансакцій, що здійснюються між суб'єктами світогосподарських 

відносин, змінами в структурі основних імпортерів та експортерів капіталу; 

виходом світового фінансового сектору за межі доступного контролю, 

зокрема, в наслідок впливу процесів діджиталізації, що вимагає 

реформування існуючої системи контролю із зміщенням акцентів у напрямі 

використання переваг та врахування проблемних аспектів цього явища; 

необхідність розробки спільної стратегії з регулювання та координації 

діджиталізації світового фінансового ринку. 
 

 

 

1.3 Основні постулати розвитку фінансової політики України в 

умовах забезпечення економічного росту та децентралізації управління  

Європейська інтеграція України обумовлює важливі зміни, щодо 

розвитку держави демократичним шляхом, застосування постулатів 

фінансової децентралізації, розмежування бюджетних повноважень між 

ланками бюджетної системи, повноцінного застосування принципу 

субсидіарності шляхом наближення послуг до безпосереднього споживача.  

В умовах децентралізації питання ефективності державного управління 

в Україні варто розглядати крізь призму реалізації механізму управління 

бюджетними ресурсами на основі досягнення поставленої мети, 

повноцінного функціонування принципів бюджетної і податкової систем, 

удосконалення моделі міжбюджетних відносин. 
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За висновками Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на    7–     роки, неефективне управління державними 

фінансами пояснюється низьким рівнем задоволенням потреб населення та 

значним обсягом державних видатків, що за даними МВФ у    5 році склало 

близько 43, % ВВП
1
.Експерти вважають, що неефективне стратегічне 

планування послаблює взаємозв'язки між програмним плануванням та 

напрямами розвитку держави. Неузгоджена середньострокова державна 

політика стримує функціонування програмно-цільового методу та управління 

інвестиційним процесом  

Зважаючи на це, Урядом в Основних напрямках бюджетної політики на 

2019 –      роки визначено нові підходи до формування бюджетної політики 

у середньостроковій перспективі. А саме: «….удосконалення інструментів 

бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевих 

бюджетів, підвищення ефективності та результативності використання 

бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних 

відносин…» 
2
. Їх реалізація здійснюватиметься шляхом запровадження 

програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів, розширенні 

податкової бази доходів місцевих бюджетів, вирівнюванні їх 

податкоспроможності, розширенні географії прямих взаємовідносини 

місцевих бюджетів з державним  створення ОТГ , децентралізації 

бюджетних повноважень, удосконаленні системи результативних показників. 

Поряд з тим, процес побудови нової концепції державного управління 

передбачає розширення функцій органів місцевого самоврядування, 

делегування повноважень та посилення відповідальності за використанням 

бюджетних ресурсів.  

Ми підтримуємо думку науковців, що прийнятною моделлю в цьому 

напрямку є змішана децентралізована модель управління, що базується на 

здійсненні фінансування державою основних загальнодержавних функцій та 

передачу повноважень місцевим органам влади з достатнім фінансовим 

ресурсом у вигляді податків і зборів, як засіб мотивації до їх мобілізації, 

заощадливості та ефективності. В зв’язку з цим, необхідні заходи активізації 

розвитку та детінізації економіки, зменшення податкового тягаря, 

запровадження механізмів взаємодії влади, громади та бізнесу. 

Функціонування децентралізованої бюджетної моделі зарубіжних країн 

здійснюється на принципах відповідальності, ефективності та відкритості, що 

удосконалює розподіл повноважень, стан мобілізації доходів та регулює 

систему державного кредитування
3
. 

                                                 
1Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 

2017–     роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від   лютого    7 р. N  4 -р. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc .nsf/link /K  7  4 .html  дата звернення   .  .   р. . 
2Про Основні напрями бюджетної політики на    9–     роки: Проект Постанови 

Верховної Ради України від  6. 5.     №  357. U  : http://search.ligazakon.ua. 
3Крайник О. Децентралізація управління фінансовими ресурсами регіону. Ефективність 
державного управління: зб. наук. праць.    9. Вип.   .С. 373–378 
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Децентралізація при ухваленні рішень сприяє розвитку територій, а 

фіскальна децентралізація – ефективності мобілізації доходів та надання 

суспільних послуг. 

Бюджетна децентралізація передбачає передачу повноважень з 

державного рівня на місцевий підкріплену належними фінансовими 

ресурсами, що є засобом зниження широкомасштабних ризиків на 

центральному рівні. Компетенцією органів управління в процесі 

децентралізації є визначення обсягів, термінів та напрямків використання 

фінансових ресурсів. 

Основними постулатами при цьому важливо застосовувати трактування 

основ державних фінансів: «…витрачати треба не більш кількісно, а більш 

ефективно й ближче до платників податків і споживачів фінансованих 

державних послуг..» 
1
. 

В умовах функціонування бюджетної децентралізації існують такі типи 

відносин між бюджетами: розподіл видатків згідно делегованих 

повноважень; забезпечення дохідними джерелами для виконання власних та 

делегованих повноважень; перерозподіл коштів між бюджетами донорами та 

реципієнтами; формування системи стимулювання та фінансового 

вирівнювання 
2
.  

Фінансовими інструментами при цьому виступають: «..регулюючі та 

власні податки; податкові розмежування; гранти загального призначення; 

цільові трансферти..» 

Поряд з фінансовою децентралізацією постає питання фінансової 

автономії на місцях. Тобто права на вільне володіння та розпорядження 

фінансовими ресурсами для виконання функцій та повноважень. 

На практиці цей принцип реалізується завдяки оптимальному механізму 

розподілу коштів між бюджетами та можливістю раціонального їх освоєння. 

Тобто, наближення фінансових ресурсів безпосередньо до споживачів послуг 

забезпечує ефективність управління через обрання найбільш потрібних з 

оптимальною ціною, що знаходиться під контролем громади. Для цього 

першочерговим завданням управління в мовах децентралізації є забезпечення 

економічної стабільності, соціальної справедливості, розширення географії 

світових ринків, майнових відносин, тощо.  

Фахівці, що займаються питаннями децентралізації зазначають, що 

сьогодні спостерігаються протиріччя та конфлікти інтересів між 

зацікавленістю учасників місцевого розвитку і фактичною компетенцією 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, задоволенням 

територіальної громади в управлінських послугах і можливостями щодо 

забезпечення їх якості. 

Провідним принципом формування міжбюджетних відносини, згідно 

                                                 
1Андрущенко В. Л. Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід .Збірник 

наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. 2013. Вип.  .С. 5–9. 
2Дєгтяр А. О., М. В. Гончаренко Державні фінанси і бюджетний процес: навч. посіб. Х.: 
Вид-во “С.А.М.”,    3. 9  с. 
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Бюджетного Кодексу, визначено принцип субсидіарності, тобто 

максимального наближення послуг до споживача. Проте, частка місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті залишається мізерною, забезпечення 

місцевих бюджетів здійснюється переважно за рахунок міжбюджетних 

трансфертів, що відповідно не сприяє належному рівню розвитку інституту 

місцевого самоврядування.  

Даний стан централізації коштів нагадує скандинавську модель 

централізованих міжбюджетних відносин. «Вона є жорсткою та ефективною 

в умовах вільної ринкової економіки, а отже дестимулюючою у 

самофінансуванні. Централізація функції перерозподілу неодмінно викликає 

чистий перерозподіл між регіонами, коли деякі з них роблять чисті внески, а 

інші отримують чисті виграші від політики перерозподілу, здійснюваної 

центральним урядом
1
.  

Враховуючи дану проблему, науковці пропонують застосовувати 

стимулюючі фактори розвитку регіонів шляхом удосконалення системи 

місцевих податків.Така пропозиція є дещо спірною. З одного боку, це 

розширює можливості, з іншого – можливість зловживань у встановленні їх 

нормативів. Хоча, зарубіжний досвід, зокрема у США свідчить, що основа 

фінансування здійснюється переважно за рахунок місцевих податків – 

  ,6%загального обсягу доходів місцевих бюджетів
2
. Перевага податків над 

трансфертами покращує податкову дисципліну, сприяє ефективному 

освоєнню мобілізованих податків,стимулює органи влади та підприємницькі 

структури.  

Отже, бюджетна децентралізація є ключовою на шляху розвитку 

місцевого самоврядування. За словами А. Монаєнко: «…будучи тісно 

пов’язаною з організацією системи державного управління, децентралізація є 

чинником побудови плідних відносин між центральним урядом і органами 

управління на місцевому рівні 
3
. 

Поряд з тим, нераціональна політика бюджетного вирівнювання в 

існуючій системі міжбюджетних відносин в Україні стримує органи місцевої 

влади у проведення раціональної місцевої політики у формуванні належного 

інвестиційного клімату. 

Ефективність бюджетного управління вбачається нами у мобілізації 

коштів до бюджету та створенні ефективного механізму розподілу згідно з 

визначеною політикою соціально-економічного розвитку. Взаємозв’язок 

полягає у створенні ефективної системи стимулювання з метою досягнення 

рівня самодостатності, росту податкового потенціалу,територіального 

                                                 
1В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова. Бюджетний менеджмент: підручник / за заг. ред. 

В. Федосова. К.: КНЕУ,    4.  64 с. 
2Длугопольський О. Перспективи застосування зарубіжних моделей фіскального 
федералізму в умовах трансформаційної економіки України. Журнал Європейської 

економіки.    7.№  , т. 6.С.  9 –232. 
3Монаєнко А.О. Фінансово-бюджетна децентралізація в регіональному управління. 
Державна та регіони.     .№  .С.  55-159. 
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іміджу.  

В зв’язку з цим при бюджетному розподілі мають враховуватися 

природно-кліматичні умови регіонів, податковий та ресурсний потенціали, 

екологічний стан, тощо. 

Потрібно сприяти розмежуванню між бюджетами витратних 

повноважень в період на середньострокову перспективу. Цей процес має 

супроводжуватися шляхом закріплення загальнодержавних податків та 

переформатування принципів існування системи управління на розвиток, що 

дозволить сформувати фінансово спроможні громади здатні до самореалізації 

та активної позиції. 

Тому важливим фактором при здійсненні бюджетного перерозподілу є 

досягнення рівня обґрунтованості та реальності оцінки 

податкоспроможності. А саме, визначення стану акумулювання реальних і 

потенційних податків. Реальні або фактичні – це зареєстровані на певній 

території, потенційні – не нараховані, переплати, що повертаються із 

бюджету, прострочені платежі
1
. 

Що стосується сутності поняття податкового потенціалу варто 

враховувати різні підходи науковців. Зокрема, О. Данілов визначає його як : 

«..умовна можливість держави зібрати до бюджету податки і збори за певний 

час»
2
.В. Горський вважає, що «.. це потенціал прямих, непрямих, майнових і 

інших груп податків»
3
. 

В науковій літературі визначено, що прямі податки формуються при 

отриманні матеріальних благ. Непрямі – це надбавки до ціни чи тарифу. 

Серед непрямих податків також розрізняють мито, універсальні і специфічні 

акцизи.  

Крім того, непрямим податком є ПДВ, що дозволяє спрямувати в 

бюджет частку збільшення новоствореної вартості і діє на процес 

ціноутворення і зміну структури споживання. Вважається, що «..вилучення у 

виробників 3 -35% доданої вартості не сприяє інвестуванню розвитку 

виробництва»
4
.На нашу думку, часткове спрямування до місцевих бюджетів 

податку на додану вартість сприятиме зацікавленню органів влади у його 

справлянні, підвищенню рівня податкового потенціалу місцевих бюджетів, 

та, сприятиме стимулюванню розвитку виробництва.  

За дослідженням Л. Міщенко, шляхом зарахування податкових 

надходжень до місцевих бюджетів України формується понад 75% доходів, з 

                                                 
1Іваницька М. Концептуальні підходи до оцінки податкового потенціалу міста. Економічний 

аналіз.    3. Т.  4. №  . С.   . 
2Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посібн. 

К.: Центр учбової літератури,     .  56 с. [Електронний ресурс]. U  : 

https://pidruchniki.com. 
3Горський, І. В. Податковий потенціал у механізмі міжбюджетних відносин . Фінанси. 1999. 
№ 6 .С.  7–30. 
4Султангаджиев Ш. М. Взаимосвязь налогового потенциала и налоговой нагрузки в 

механизме реализации налоговой политики. Российское предпринимательство.     . №    
     . С.  64 – 170. 
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них 6 % за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Це пояснюється 

існуванням переважно податкового методу формування доходів, що 

характеризується примусовістю та, відповідно, негативно позначається на 

розширенні власної податкової бази. Більш того, ПДФО є 

загальнодержавним податком. Значна його частка залишається в «тіні» через 

не легалізацію зарплати та недосконалість порядку сплати відокремленими 

підрозділами юридичних осіб. Тож, напрямом збільшення надходжень до 

бюджету ПДФО може стати контроль за декларування доходів громадянам. 

Контроль місцевих органів влади за надходженням до бюджету доходів 

оренди житла, отримання послуг неподатковими агентами, 

несанкціонованого продажу сільськогосподарської продукції, викриття 

нелегального продажу підакцизних товарів також сприятиме наповненню 

місцевих бюджетів. 

Алексеєнко Л.М. вважає, що «..важливим кроком до підвищення 

ефективності податкової системи України має стати удосконалення 

механізмів адміністрування податків і зборів, яке передбачає, в першу чергу, 

зосередження уваги на роботі з несумлінними платниками податків, викритті 

схем ухилення від оподаткування, наданні належних послуг зі справляння 

податків сумлінним платникам»
1
. Слушною також є пропозиція про 

збільшення фіскального ефекту податкових надходжень шляхом розширення 

їх форм та встановлення оптимального навантаження. 

Для розширення податкової бази місцевих бюджетів слід контролювати 

стан декларування нерухомості та земельних ділянок з метою повноти сплати 

податку на нерухомість та плати за землю. Вирішальним питанням в напрямі 

оптимізації її надходжень є удосконалення процесу оцінки земель та 

завершення проведення її індексації. 

Досліджуючи структуру податкового потенціалу, ми з`ясували, що його 

складовими є реалізований, нереалізований та прогнозований потенціали
2
. 

Реалізований – сплачені податки, нереалізований – пільги в оподаткуванні, 

прогнозований – можлива мобілізація коштів від розширення економічного 

виробництва.  

Л. Л. Тарангул розглядає податковий потенціал у двох аспектах. 

Широкий – обсяг наявних і можливих ресурсів, що підлягають 

оподаткуванню та вузькому – фактичний сплачені податки згідно чинного 

податкового законодавства
2
. 

Ми вважаємо, що компенсація органам місцевого самоврядування, 

державою наданих державою пільг, є напрямком підвищення рівня 

податкового потенціалу. Зокрема,значними обсягами пільг є пільги по 

                                                 
1Балацький Є. О., Бойко А. О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціал у 

міста та основні засади його формування. Збірник наукових праць Харківського інституту 
банківської справи Університету банківської справи НБУ.     . Випуск       , Частина ІІ. 

С.    –216. 
2Калустян Я. В. Теоретичні підходи до визначення податкового потенціалу регіону. 
Економіка будівництва і міського господарства.     . Т. 7. № 3. С.   3− 9 . 
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земельному податку. Завершення інвентаризації земель сприятиме 

досягненню фіскальної та фінансової автономії. 

В науковій літературі крім податкового потенціалу, виокремлюють таку 

форму як бюджетно-податковий потенціал,що є складовою фінансового 

потенціалу. Він визначає можливість певного утворення до виконання 

зобов'язань та стимулювання інвестицій. Його показниками є баланс дохідної 

та видаткової частин бюджету, рівень державного боргу,стан кредитних 

ресурсів, податкове навантаження.  

На нашу думку, при визначенні рейтингів податкового потенціалу слід 

аналізувати обсяги податкових та неподаткових джерел, обсяги дотації 

 вилучення до держбюджету , обсяги витрат на власні та делеговані 

повноваження. Тому, важливим є досягнення фіскальних основ податкової 

політики та забезпечення росту фіскальних джерел певних адміністративно-

територіальних утворень. 

В зарубіжних країнах певні завдання вирішуються шляхом 

перерозподілу повноважень в економічній та бюджетній сферах. Основні їх 

положення передбачають напрями регіональної політики, яка має бути 

невід`ємною частиною національної стратегії соціально-економічного 

розвитку 
1
. А головними суб'єктами при цьому мають бути державні та 

місцеві органи управління, а також громадські організації і громадяни, що 

здійснюють важливу роль в процесі макро і мікро регулювання
2
. 

Вважаємо, що зазначену категорії необхідно окремо дослідити в 

напрямку рівня володіння бюджетним потенціалом на рівні місцевих 

бюджетів. Враховуючи широку географію та значний рівень дотаційності, 

при плануванні слід здійснювати інтегральну оцінку фінансових 

можливостей бюджетів. 

Неефективність місцевої економічної політики, низький рівень надання 

послуг громадянам, потребує достатнього обсягу власних фінансових 

ресурсів
3
. Враховуючи положення Європейської Хартії про місцеве 

самоврядування про фінансову незалежність, бюджети мають отримати 

фінансові гарантії у вигляді формування достатньої дохідної бази.  

Розглядаючи сутність категорії «бюджетний потенціал», ряд авторів 

здійснили свої трактовки даного поняття. Зокрема, Пасічник Ю. В. визначає 

їх як, «..можливості максимального використання наявного ресурсного 

потенціалу бюджетної системи протягом визначеного періоду часу»
4
. На 

думку Балацького Є.О., це – «.. оцінка можливостей надходження в 

майбутньому до бюджету міста максимального обсягу фінансових ресурсів 

                                                 
1Вікіпедія : регіональна політика. U  :https://uk.wikipedia.org. 
2Яруллин Р. Р. Теоретические основы фінансового потенциала региона. Экономические 

науки.    . № 6. U  : http://www.science-education.ru/100-5094. 
3Криниця С. О. Бюджетне регулювання регіонального розвитку. Фінансовий простір. №   

(5). 2012. URL: http://fp.cibs.ck.uafiles/1201/12ksobro.pdf. 
4Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : монографія. 
Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд»,    5. 64  с. 
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від здійснення операцій з оподаткування, залучення грошових коштів за 

рахунок неподаткових надходжень та коштів цільових фондів»
1
. Лучка А. В. 

дотримується думки, що це «..сукупність реальних можливостей 

забезпечення їх самостійності у питаннях формування, використання та 

регулювання місцевих бюджетів»
2
. 

Серед зарубіжних авторів наведемо визначення А. Коломійця, що 

трактує категорію, як «..сукупні податкові ресурси, які розраховують шляхом 

коректування виробленого доходу на ряд компонентів отриманих 

доходів …»
3
. С. Зенченко, визначає його, як «..максимально можливі видатки 

відповідно до власної доходної бази…» . 

На нашу думку трактовка С. Зенченко є досить влучною, оскільки саме 

власні та регулюючі доходи складають фінансову основу місцевих бюджетів 

 ст. 6 , 63 ЗУ «Про місцеве самоврядування»  
4
. 

При цьому ст. 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування 

визначається, що «.. основна частка з них має формуватися за рахунок 

місцевих податків та зборів, розмір яких місцеві органи влади мають 

повноваження встановлювати в межах закон»  

Таким чином є підстави стверджувати, що на рівень податкового 

потенціалу має вплив міжбюджетне регулювання, ефективність якого слугує 

стимулом для мобілізації доходів місцевою владою, тим самим сприяючи 

його підвищенню. Розвитком на шляху міжбюджетного регулювання має 

стати створення фондів розвитку для територій, бюджети яких постійно 

нарощують податкову базу, що сприятиме розвитку інвестиційного 

трансфертування. 
 

 

 

1.4 Новітня прадигма фінансово-економічної злочинності 

В умовах глобалізації, транснаціонального співробітництва, 

трансформаційних перетвореннях національної економіки, негативним 

трендом проходить поширення економічної злочинності та криміналізація 

фінансово-економічних відносин.  

Економіка є базисом існування та стабільного розвитку будь-якої 

сучасної держави. Відповідно, формування ефективної системи економічних 

                                                 
1Балацький Є. О., Бойко А. О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу 
міста та основні засади його формування. Збірник наукових праць Харківського інституту 

банківської справи Університету банківсправи НБУ.     . Вип.       , ч  . С.    -216. 
2Лучка А. В. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування : 

дис. канд. економ. наук :   .  .   – гроші, фінанси і кредит; Тернопільський національний 

економічний університет. Тернопіль,    9.  75 с. 
3Коломиец А. Л. О понятиях налогового и финансового потенциалов региона.     . №  . С. 
3-5. URL: http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.php?ID=3192. 
4Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від    трав.  997 р. №    /97-ВР / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.  дата звернення 
01.10.20) 
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відносин, стійкої до негативних зовнішніх впливів та водночас інтегрованої 

до міжнародного економічного простору, є одним із найважливіших завдань 

національної політики держави. Стратегія національної безпеки України, 

затверджена Указом Президента України від  6 травня    5 р. №   7/   5  із 

змінами від  4. 9.     року , визнала забезпечення економічної безпеки 

одним з основних напрямів державної політики України 
1
. 

Детермінантами безпрецедентного зростання злочинності і 

криміналізації суспільних відносин є не стільки негативні соціально-

економічні фактори, скільки нездатність протиставити цим факторам 

зважену державну економічну політику, забезпечити належний правовий 

порядок регулювання суспільних відносин, організованість і погодженість 

функціонування всіх ланок системи державної влади, відповідальність 

державного апарата за прийняті рішення, у тому числі у сфері 

безпосереднього захисту прав і законних інтересів громадян від 

протиправних посягань.  

Економічна злочинність – це сукупність конкретних видів кримінальних 

правопорушень, передбачених нормами чинного законодавства, до яких 

відносять: незаконний обіг готівки; легалізацію  відмивання  доходів, 

отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податків, зборів 

 обов'язкових платежів ; ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; доведення до 

банкрутства  неплатоспроможності ; шахрайство з фінансовими ресурсами; 

контрабанду; протидію законній господарській діяльності та інші злочини.  

Ефективність протидії злочинам економічної спрямованості значною 

мірою залежить від поглибленого вивчення й аналізу комплексної 

характеристики цих злочинів та їх класифікації.  

Дослідженню питань фінансово-економічної злочинності присвячено 

праці нaукoвi рoбoти наукового та прикладного характеру у гaлузi фінансів, 

економіки, кримiнaлістики, oперaтивнo-рoзшукoвoї дiяльнocтi, чacткoвo 

фінансового права.  кремим питaнням приcвяченo низку прaць як 

вiтчизняних тaк i зaкoрдoнних вчених, cеред яких Л. І. Аркуша, В. Д. Берназ, 

Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, 

О. Н. Колесніченко, В. О. Коновалова, В. П. Корж, В. В. Лисенко, 

В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, В. О. Малярова, Г. А. Матусовський, 

В. Л. Ортинський, , Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, К. О. Чаплинський, 

С. С. Чернявський, В. Ю. Шепітько, О. О. Юхно та ін. тa ряд iнших. Проте 

економічна злочинність набуває щоразу нових форм, що вимагає 

перманентних досліджень та розробок. Адже, без логічно обґрунтованої 

парадигми фінансово-економічних злочинів побудувати систему окремих 

методик протидії економічній злочинності неможливо, що й обумовлює 

                                                 
1 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня    5 року «Про 

Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від  6. 5.   5 № 
287/2015. U   : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/  7/   5  дата звернення:   .  .     . 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

36 

актуальність даної проблематики. 

Метoю дocлiдження є нaукoвий aнaлiз пoлoжень чиннoгo зaкoнoдaвcтвa 

тa дoктринaльних пiдхoдiв щoдo пoрядку протидії економічній злочинності, 

вирoблення теoретикo-приклaдних прoпoзицiй щoдo вдocкoнaлення цьoгo 

iнcтитуту.  

Вперше, поняття економічної злочинності було впроваджене в науковий 

обігу  9 5 р., В.А. Богнером
1
, який розмежував поняття економічної та 

«вуличної» злочинності, опісля, у  94  р., дослідження економічної 

злочинності знайшло своє продовження у працях Е. Сьюзерленда
2
, який 

впровадив відоме найменування «білокомірцевої злочинності», як 

«…антисуспільної, спрямованої на збагачення поведінка осіб, які займають 

соціально престижне місце в суспільстві та в рамках своєї професійної 

діяльності діють таким чином, що за одночасної законослухняної поведінки 

решти осіб зловживають суспільною довірою, якою користується їхня 

група»
3
. 

Дотепер немає єдиного підходу до визначення економічної злочинності, 

проте є певні рамкові трактування зазначеного явища, зазвичай, сюди 

відносять шахрайство, корупційні діяння, кіберзлочинність, фіскальну 

недоброчесність, незаконне привласнення активів юридичних та фізичних 

осіб. 

За словами М. Мамардашвілі, економічну злочинність можна 

розглядати « … як явище, зміст якого не виявлений до кінця, не може бути 

виявлений до кінця, але пізнання якого є важливим стимулом для 

безперервного пошуку нового змісту»
 4
 . 

Кельман О. Г., стверджує, що: «Економічна злочинність – це сукупність 

умисних корисливих злочинів і осіб, які їх вчинили, у сфері легальної і 

нелегальної економічної діяльності, головним безпосереднім об’єктом яких є 

відносини власності і відносини у сфері виробництва, обміну, розподілу і 

споживання товарів та послуг» 
5
.  

Злочинність у сфері економіки – це корислива злочинна діяльністю 

службових осіб та інших учасників економічних відносин, спрямована на 

                                                 
1 Achim,  onica  ioleta, Sorin Nicolae Borlea. Criminalitatea economicofinanciară. Corupţie, 

economie subterană şi spălare de bani. Cauze, efecte, soluţii. Abordări teoretice şi practice. 
Editura Economică. Bucureşti.    9. Р.   -23. 
2 Edwin H. Sutherland. White-collar criminality. American Sociological Review. 1940. Vol. 5 (1), 

p. 1-12. 
3 Сатерленд Эдвин Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках 

преступлениями? Социология преступности. Современные буржуазные теории : сб. статей. 

Москва : Прогресс,  966. 36  c. С.   6. 
4 Топчій В. В. Передумови виникнення економічної злочинності: історичний аспект. 

«Всеукраїнські правові наукові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук 
України Ніни Романівни Нижник : збірник матеріалів / за заг.ред. А. Є. Шевченка. Вінниця: 

ТОВ «Нілан-ЛТД»,    7.  5  с. С. 76-79. 
5 Кальман О. Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття. Проблеми законності. 
    . Вип. 55. С.  33- 4 . С.  33. 
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заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям 

різних форм власності або суб’єктам господарювання.  

Незважаючи на використання вітчизняними науковцями поняття 

«економічна злочинність», у правовому полі офіційно воно не закріплене. 

Кримінальний кодекс України не надає трактування дефініції «економічна 

злочинність», «злочин у сфері економіки», «злочин економічної 

спрямованості», даючи тим самим, «коридор» для маніпуляцій та здійснення 

протиправних діянь у економічній сфері.  

Кримінальний кодекс України
1
 до числа злочинів економічної 

спрямованості відносить злочинні діяння, відповідальність за вчинення яких 

передбачена вимогами розділу  II «Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності»: ст.  99 КК України «Виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

податку чи голографічних захисних елементів»; ст.     КК України 

«Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення»; ст.     КК України «Контрабанда»; 

ст. 201
1
 КК України «Переміщення через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, 

лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до 

вивозу за межі митної території України»; ст.   3
1
 КК України «Незаконний 

обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва»; Стаття   3
-2

 «Незаконна діяльність з 

організації або проведення азартних ігор, лотерей»; ст.   4 КК України 

«Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів»; ст.   5
1
 КК України «Підроблення документів, 

які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та 

фізичних осіб – підприємців», ст.   6 КК України «Протидія законній 

господарській діяльності»; ст.   6
2
 КК України «Протиправне заволодіння 

майном підприємства, установи, організації»; ст.   9 КК України 

«Легалізація  відмивання  майна, одержаного злочинним шляхом»; ст.   9
1
 

КК України «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації  відмиванню  доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення»; ст.     КК України «Нецільове використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»; ст.     КК 

України «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження 

бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону», ст.     КК 

                                                 
1 Кримінальний кодекс України від  5. 4.     №  34 -III. Дата оновлення:  5. 9.    . U  : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341- 4  дата звернення:   . 9.    . . 
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України «Ухилення від сплати податків, зборів  обов'язкових платежів », 

ст. 212
1
 КК України «Ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ст.   3 КК України 

«Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», ст.   6 

КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок», ст. 

218
1
 КК України «Доведення банку до неплатоспроможності», ст.   9 

КК України «Доведення до банкрутства», ст.    
1
 КК України «Порушення 

порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування 

звітності», ст.    
2
 КК України «Фальсифікація фінансових документів та 

звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності 

фінансової установи або підстав для відкликання  анулювання  ліцензії 

фінансової установи», ст.     КК України «Шахрайство з фінансовими 

ресурсами», ст.    
1
 КК України «Маніпулювання на фондовому ринку», 

ст. 223
1
 КК України «Підроблення документів, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів», ст.   3
2
 КК України «Порушення порядку ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів», ст.   4 КК України 

«Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів», ст.   7 КК України «Умисне введення в обіг на ринку України 

 випуск на ринок України  небезпечної продукції», ст.   9 КК України 

«Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару», ст.  3  

КК України «Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю», ст.  3  

КК України «Розголошення комерційної або банківської таємниці»,ст.  3 
1
 

КК України «Незаконне використання інсайдерської інформації»,ст. 3 
2 

КК України «Приховування інформації про діяльність емітента»,ст. 33 

КК України «Незаконна приватизація державного, комунального майна». 

Система детермінант злочинності у сфері економіки включає такі 

нормативно-правові чинники, як: нестабільність законодавчої бази, 

фрагментарність правового регулювання, велика кількість поточних 

 тематичних  нормативно-правових актів, законів спеціальної дії, 

підзаконних нормативно-правових актів, нормативна невизначеність щодо 

закріплення єдиних для усіх учасників економічних відносин умов і порядку 

господарської діяльності та розрахунків за спожиту продукцію, 

незабезпечення законів та інших нормативно-правових актів дієвими 

механізмами реалізації і контролю тощо
1
. 

Варто зазначити, що цифровізація економіки суттєво збільшила 

масштаби фінансової злочинності, що спонукало міжнародні організації та 

регуляторні органи закцентувати увагу на цій ділянці. 

Фінансово-економічна злочинність – це сукупність конкретних видів 

                                                 
1 Головкін Б. М. Поняття злочинності у сфері економіки. Форум права.    3. № 3. С.    –
 33. С.  3 ,  3 . U  : http://nbuv.gov.ua/UJ N/F _index  дата звернення:   .  .      
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кримінальних правопорушень, передбачених нормами чинного 

законодавства, до яких відносять:  

- незаконний обіг готівки;  
- легалізацію  відмивання  доходів, отриманих злочинним шляхом;  

- корупцію; 
- ухилення від сплати податків;  
- доведення до банкрутства;  
- шахрайство з фінансовими документами;  

- контрабанду;  
- протидію законній господарській діяльності;  
- та інші злочини.  

Злочинність у сфері економіки – це корислива злочинна діяльність 

службових осіб та інших учасників економічних відносин, спрямована на 

заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям 

різних форм власності або суб’єктам господарювання. Матеріальною 

ознакою злочинності у сфері економіки є незаконне збагачення шляхом 

заподіянь матеріальної шкоди юридичним і фізичним особам, що займаються 

економічною діяльністю. Тому вказана злочинність відноситься ним до типу 

корисливої злочинності 
1
. 

Популяризується наукова думка, згідно з якою, обов’язковою умовою 

виокремлення окремої групи «економічні злочини» вимагає встановлення у 

їх об’єктивній стороні ознак порушення нормативно-правової платформи 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Злочини економічної спрямованості – це умисні суспільно небезпечні 

діяння проти права власності, встановленого порядку здійснення 

господарської та службової діяльності, що завдають шкоду суспільним 

економічним відносинам, законним правам та інтересам громадян і суб'єктів 

господарювання незалежно від форм власності.  

Криміналістична класифікація економічних злочинів – це платформа 

моделювання їх характеристики. 

Сьогодні серед науковців існують різні, інколи навіть полярні погляди 

щодо визначення злочинів економічної спрямованості. Деякі з них 

висловлюють думку, що таких злочинів слід віднести діяння, що 

здійснюються у зв’язку чи з приводу функціонування економічних відносин. 

Інші ж вважають, що їх важливою рисою є орієнтація на економічні інтереси.  

Погоджуємось з позицією проф. О. Г. Кальмана, який вважає, що, 

властивими ознаками фінансово-економічних злочинів є: їх скоюють у сфері 

легальної й нелегальної господарської діяльності; суб’єктами цих злочинів 

можуть бути як підприємець, так і інші особи, які сприяють здійсненню 

господарської діяльності; вони наносять економічний, політичний, 

моральний збиток суспільству й державі; вони спрямовані на одержання 

економічної вигоди; їх скоюють тільки навмисне; можуть вчинятися різними 

                                                 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України від  3. 4.     № 465 - I. Дата оновлення: 
11.09.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  дата звернення:  5. 9.     . 
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способами, передбаченими діючим кримінальним законодавством
1
.  

Популяризація  поширення проявів  фінансово-економічної злочинності 

виступає певним лакмусом нестабільності, тобто розбалансованості 

економічних, політичних, соціальних явищ в межах як світового 

співтовариства, так і окремої країни, яка при необґрунтованих діях урядів 

держав та інших суб`єктів господарювання може призвести до фінансової 

кризи. 

Детермінантами безпрецедентного зростання злочинності і 

криміналізації суспільних відносин є не стільки негативні соціально-

економічні фактори, скільки нездатність протиставити цим факторам 

зважену державну економічну, соціальну, правову політику і організаційно-

правовий механізм її реалізації на всій території держави, забезпечити 

належний правовий порядок регулювання суспільних відносин, 

організованість і погодженість функціонування всіх ланок системи державної 

влади, відповідальність державного апарата за прийняті рішення, у тому 

числі у сфері безпосереднього захисту прав і законних інтересів громадян від 

протиправних посягань. 

Економічну злочинність можна класифікувати як за видами 

економічних злочинів, так і за рівнем їх впливу на економічну систему: 

рівень мікроекономіки; рівень макроекономіки. 

Виділяючи особливості кримінальних правопорушень у фінансово-

економічній сфері, не можна не вказати на одну з істотних причин їх 

вчинення – наявність високого ступеню фінансових ризиків та недостатнє на 

них реагування як з боку держави, так і з боку учасників фінансових 

відносин.  

В. В. Коваленко вірно зазначає, що: «… фінансова сфера, постійно 

наповнюючись розмаїттям нових фінансових інструментів та їх похідних, 

постійно відтворює ризики, недооцінка яких  як підтвердила світова 

фінансова криза  зумовлює локальні та глобальні негаразди . …для сучасного 

фінансового ринку характерне посилення впливу факторів невизначеності, 

зумовлених використанням складних фінансових продуктів, які реально 

створюють додаткові системні ризики»
2
. 

Державна служба фінансового моніторингу України
3
 констатує, що за 

   9 рік ними направлено до правоохоронних органів  93 матеріалів 

розслідування фактів економічних злочинів загальною сумою 9 ,  млрд 

гривень.  

Ціна економічної злочинності складається з прямих матеріальних 

                                                 
1 Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми 

попередження : автореферат дис. … докт. юрид. наук. Х.,    4. С.   -12. 
2 Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації. Правовий аспект : монографія; 
за ред. А. Т. Ковальчука. К. : Знання,     . 3 9 с. С. 3  
3 Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за    9 рік. U   : 

https://www.sdfm.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf  дата звернення: 
25.09.2020). 
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збитків від економічних злочинів, непрямих втрат – упущеної вигоди та 

витрат на кримінальну юстицію. Якщо витрати на кримінальну юстицію 

становлять близько  % від валового внутрішнього продукту нашої країни, то 

обчислення упущеної вигоди від економічної злочинності обчислити досить 

складно. Нематеріальні збитки від економічної злочинності полягають у 

зниженні інвестиційної привабливості та рівня захищеності економічних 

відносин, зменшенні конкурентоздатності вітчизняних виробників, 

монополізації ринку, зниженні активності ринкових відносин тощо. 

Отримати повну картину щодо розміру матеріальних збитків від економічної 

злочинності також неможливо через її високу латентність. Проте навіть деякі 

показники офіційної статистики можуть дати уявлення щодо їх розміру. Так, 

у    7 р. офіційно встановлена сума доходів, здобутих злочинним шляхом, 

 за обвинувальними актами , становила майже 6,5 млрд грн., сума 

неcплачених податків, зборів та інших обов’язкових платежів – 3,3 млрд грн., 

сума прихованого прибутку – майже 5 млн. грн., а вартість фальсифікованих 

і недоброякісних товарів – понад 7 млн грн.
1
. 

До стратегічних заходів вирішення проблеми економічної злочинності 

відносять створення і реалізацію державної Стратегії та державної Програми 

по запобіганню і протидії економічній злочинності.  

На відміну від держав ЄС, які успішно ведуть боротьбу з проявами 

економічної злочинності, в нас немає а ні стратегії, а ні програми – базових 

документів, в яких покроково з зазначенням завдань, строків виконання, і 

осіб, які відповідають за контроль у виконанні завдань, визначається 

скоординований план заходів різних правоохоронних органів, парламенту, 

уряду, що мали б сприяти протидії економічної злочинності
2
.  

На часі є створення єдиного державного органу, відповідального за 

боротьбу з економічними злочинами – Бюро економічної безпеки, основним 

завданням якого буде здійснення заходів із запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та 

використання фінансових ресурсів держави. 

Пропонуємо регламентувати кримінально-правову категорію, 

«економічні злочини», як умисні суспільно небезпечні діяння проти права 

власності, встановленого порядку здійснення господарської, фінансово-

економічної, банківської та іншої діяльності, що завдають шкоду суспільним 

економічним відносинам, законним правам та інтересам громадян і суб'єктів 

господарювання незалежно від форм власності. 

Чинний Кримінальний кодекс України не виокремлює розділу під 

                                                 
1 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень    7 р. Генеральна 

прокуратура України : офіц. сайт. U  : 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit &_c=fo  дата 
звернення:   . 9.     . 
2 Неганов В. Економічна злочинність розправила крила.  B.ua. U  : 

https://ukr.lb.ua/blog/victor_neganov/397 47_ekonomichna_zlochinnist_rozpravila.html  дата 
звернення:  9. 9.     . 
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назвою «Злочини у сфері економічної діяльності», а статті, які містять 

кримінальну відповідальність за фінансово-економічні злочини, 

репрезентовані у Розділі  I «Злочини проти власності» та Розділ  II 

«Злочини у сфері господарської діяльності», що на нашу думку не відповідає 

викликам часу.  

Враховуючи зазначені обставини, необхідно наголосити на 

використанні превентивних інструментів щодо мінімізації ризиків 

економічної злочинності, вектор яких скерований на: 

- регламентацію державної регуляторної політики у сфері економіки;  

- удосконалення та уніфікацію норм економіко-правового законодавства 

з метою впровадження нової культури ведення бізнесу; 

- створення ринкової інфраструктури, яка б гарантувала формування 

новітнього креативного класу підприємців; 

- гарантування паритетних умов нормативного регулювання державного 

та недержавного  приватного  секторів економіки. 
 

 
 

1.5 Фінансування інвестиційних проектів за рахунок кредитів 

(позик) від нерезидентів України  

Для ефективного вирішення завдань неоіндустріальної трансформації 

вітчизняного промислового потенціалу та інтеграції в глобальні виробничі 

ланцюжки з більшою часткою доданої вартості, доцільно спиратися на 

комбінацію експортоорієнтованої та інноваційноспрямованої моделей 

індустріалізації
1
.  

Ми погоджуємось із думкою
2
, що за останні двісті років обсяги світової 

економіки у вартісному вимірі збільшилися більш ніж у     разів. Особливо 

активно цей процес спостерігався наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст., коли і 

розвинені країни світу, і країни-лідери з групи країн, що розвиваються, 

демонстрували високі темпи економічного зростання, використовуючи 

технології, науку та інновації як основний ресурс соціально-економічного 

розвитку. «Хвилі» розвитку світової економіки, періоди економічного 

зростання напряму пов’язані з виникненням та розповсюдженням 

«Індустріальних революцій», які  узагальнено  відображали перехід від 

одного «технологічного укладу» до іншого. За всю історію ринкової 

економіки нараховують чотири «Індустріальні революції», відлік яких 

розпочався з періоду меркантилізму, а завершується нашим часом. 

Питання фінансування інвестиційних проектів завжди були у полі зору 

науковців, адже саме від цього залежить наскільки ефективно 

                                                 
1 Звіт про науково-дослідну роботу «Неоіндустріальна трансформація промислового 

потенціалу України». U  : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/%...%82_2016.pdf 
 дата звернення: 3 . 9.     . 
2 Біла С.О. «Індустріальні революції» та техноглобалізм. Облік і контроль в управлінні 

підприємницькою діяльністю : Матеріали  I Міжнар. наук.-практ. конф. Кропивницький : 
ПП «Ексклюзив-Систем»,     . С.  4-16. 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

43 

розвиватиметься економіка та залучатимуться новітні технології 

неоіндустріальних трансформацій.  

Так, свої роботи даній проблематиці присвятили: Андрєєва О.В. – 

наведена характеристика основних джерел формування інвестиційних 

ресурсів на залізничному транспорті та проведено оцінювання їх 

використання в умовах економічного зростання, макроекономічної 

стабільності, кризи, депресійного стану економіки та макроекономічної 

нестабільності
1
; Опікунова Н.В., Лопата В.Г. – розглядається питання вибору 

методу фінансування інвестиційних проектів нафтопереробного 

підприємства
2
; Саталкіна Л.О. – визначено поняття інвестиційних ресурсів та 

розглянуто класифікацію основних джерел і форм їх залучення
3
; 

Соколюк К.Ю. – наведено особливості та умови формування ринку 

інвестиційних ресурсів у взаємодії із ринком капіталів
4
; Стефанович Є.А. – 

щодо сутності інвестиційних проектів, джерел їх фінансування, у т.ч. і їх 

класифікації, стан і тенденції фінансування інвестиційних проектів в 

Україні
5
,
6
; Федорчак О. – описано інвестиційні, інвестиційні в пріоритетних 

галузях економіки, інноваційні, пріоритетні інноваційні, національні, 

державні інвестиційні, інфраструктурні проекти, проекти соціально-

економічного розвитку, проекти, які реалізуються на засадах державно-

приватного партнерства та за участі міжнародних фінансових організацій, 

проекти міжнародної технічної допомоги, проекти транскордонного 

співробітництва тощо
7
. 

Законом України «Про Державний бюджет України на      рік»
8
 

передбачено перелік кредитів  позик , що залучаються державою від 

іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів. 

                                                 
1 Андрєєва О.В. Організаційно-економічні підходи до фінансування інвестиційних програм 

на залізничному транспорті. Вісник Чернігівського державного технологічного 

університету Серія «Економічні науки». URL: https://economic-

vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1166  дата звернення: 3 . 9.     . 
2 Опікунова Н.В., Лопата В.Г. Вибір методу фінансування інвестиційних проектів 

нафтопереробного підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. 

№ 5 . С.   5-131. 
3 Саталкіна Л.О. Джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства. Економіка: 

реалії часу.    3. №    7 . С.    -186. 
4 Соколюк К.Ю. Інвестиційний проект як засіб реалізації інвестиційних ресурсів. Збірник 
наукових праць ВНАУ.    3. №    77 . С.   -91. 
5 Стефанович Є.А. Інвестиційні проекти та джерела їх фінансування. Інвестиції: практика 

та досвід.     . №   . С.  -12. 
6 Стефанович Є.А. Стан та тенденції фінансування інвестиційних проектів в Україні. 

Ефективна економіка.     . № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=589 

 дата звернення: 3 . 9.     . 
7 Федорчак О. Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні. 

Ефективність державного управління.    7. Вип. 3  5  . Ч.  . С.  5 -271. 
8 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення: 22.09.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20
https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20
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Однойменним законом передбачається, що інвестиційна діяльність 

забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення 

операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та 

інтелектуальних цінностей. 

Інвестиційний проект – це комплекс заходів  організаційно-правових, 

управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних , 

визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток 

окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких 

здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей 

відповідно до положень законодавства. 

Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових 

документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, 

організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених 

вартості та терміну його реалізації. 

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна 

підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері економічного розвитку
1
. 

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» термін «державний 

інвестиційний проект» вживається у значенні, наведеному в Бюджетному 

кодексі України.  

Так, у Бюджетному кодексі України з  7. 4.   5 р. слова «інвестиційна 

програма  проект » замінено словами «інвестиційний проект»
2
. А тому, 

положення щодо державних інвестиційних проектів і державних капітальних 

вкладень почали застосовуватись починаючи з формування проекту 

Державного бюджету України на    6 рік. 

Згідно Бюджетного кодексу України, інвестиційний проект – комплекс 

заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих 

галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких 

здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів 

чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій
3
. 

Законодавчо передбачено, що державне інвестування державних 

інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень 

та/або кредитів  позик , залучених державою або під державні гарантії, 

здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

                                                 
1 Про інвестиційну діяльність : Закон України від    вер.  99  р. № 1560-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/conv#Text  дата звернення:   . 9.     . 
2 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних 
проектів : Закон України від  7 квіт.    5 р. № 288-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288- 9#n39  дата звернення:   . 9.     . 
3 Бюджетний кодекс України : Закон України від    лип.      р. № 2456-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/conv#Text  дата звернення:   . 9.     . 

https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20
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У статті  4. .    Податкового кодексу України визначається, що 

нерезиденти – це: а  іноземні компанії, організації, утворені відповідно до 

законодавства інших держав, їх зареєстровані  акредитовані або легалізовані  

відповідно до законодавства України філії, представництва та інші 

відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; 

б  дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; в  фізичні 

особи, які не є резидентами України 
1
. Отже, під означене визначення 

«нерезиденти» підпадають іноземні держави, іноземні фінансові установи і 

міжнародні фінансові організації, які надають кредити  позики  для реалізації 

інвестиційних проектів в Україні. 

Стаття 4 Закону України «Про Державний бюджет України на      рік» 

декларує перелік кредитів  позик , що залучаються державою до 

спеціального фонду Державного бюджету України у      році від іноземних 

держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій 

для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком № 8
2
 до цього 

Закону. 

Так, загальний обсяг кредитів  позик , що залучаються державою рік від 

іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів у розрізі конкретних 

кредиторів та сум згруповано у таблиці  . 

Таблиця 1 – Загальний обсяг кредитів  позик  у розрізі кредиторів* 

Кредитор Вид валюти 
Загальна сума 

(тис. один.) 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку долар США 2 453 062 

Європейський банк реконструкції та розвитку євро 1 087 000 

Європейський інвестиційний банк євро 3 447 540 

Кредитна установа для відбудови євро 304 500 

Північна екологічна фінансова корпорація євро 30 000 

Уряд Республіки Польща євро 100 000 

Японське агентство міжнародного співробітництва японська єна 108 193 000 

Ексімбанк Угорщини  в частині реалізації Рамкового 
договору між Урядом України та Урядом Угорщини  

євро 50 000 

Уряд Французької Республіки євро 539 000 

* авторська розробка на основі 2 

 

Виходячи з даних таблиці   видно, що трійку найбільших кредиторів 

України становлять Європейський інвестиційний банк, Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку й Європейський банк реконструкції та розвитку. 

У таблиці   наведено розміри кредитів  позик , що залучаються 

державою до спеціального фонду Державного бюджету України на      рік 

від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

                                                 
1 Податковий кодекс України : Закон України від    груд.      р. № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text  дата звернення:   . 9.2020). 
2 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      
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фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у розрізі 

кредиторів. 

Таблиця 2 – Обсяг залучення кредитів  позик  у      році у розрізі 

кредиторів * 

Кредитор 
Загальна сума у 2020 році 

тис. грн. % 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 7 353 309,6 32,4 

Європейський банк реконструкції та розвитку 2 511 185,6 11,1 

Європейський інвестиційний банк 6 084 055,5 26,8 

Кредитна установа для відбудови 1 534 658,9 6,8 

Північна екологічна фінансова корпорація 53 500,0 0,2 

Уряд Республіки Польща 305 405,0 1,3 

Японське агентство міжнародного співробітництва 65 000,0 0,3 

Ексімбанк Угорщини  в частині реалізації Рамкового 

договору між Урядом України та Урядом Угорщини  
27 000,0 0,1 

Уряд Французької Республіки 4 727 885,4 20,9 

Всього: 22 662 000,00 100,0 

* авторська розробка на основі1 

 

Розглядаючи структуру кредитів  позик , що залучаються від іноземних 

держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій 

для реалізації інвестиційних проектів у розрізі кредиторів, у      році трійку 

найбільших кредиторів  понад   % усіх запозичень  представляють 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку  3 ,4% , Європейський 

інвестиційний банк   6, %  та Уряд Французької Республіки    ,9% . 

Напрями залучення кредитів  позик  у      році для реалізації 

інвестиційних проектів у розрізі найбільших кредиторів, конкретних проектів 

і сум узагальнено в таблицях 3, 4 і 5. 

У рамках залучення кредитів  позик  у      році від Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку реалізуються: другий проект з передачі 

електроенергії; проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 

проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 

проект розвитку міської інфраструктури –  ; проект «Підвищення 

енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»; 

другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху; проект 

розвитку дорожньої галузі; проект «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України»». 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      
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Таблиця 3 – Обсяг залучення кредитів  позик  у      році від 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку * 
Назва інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту 

(позики) та найменування згідно з програмною класифікацією видатків 

та кредитування державного бюджету 

Загальна сума у 

2020 році 

тис. грн. % 

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні 1100000,0 15,0 

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 25721,0 0,3 

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 92 926,6 1,3 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 

спільного з МБРР проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 

людей» 

659100,3 9,0 

Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» 1150000,0 15,6 

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та 

водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи 

комунального водного господарства м. Чернівці 

754267,9 10,3 

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської 

інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання 

України, надзвичайної кредитної програми для України та програми 

розвитку муніципальної інфраструктури України  

58000,0 0,8 

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 

теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та 

водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи 
комунального водного господарства м. Чернівці 

705000,0 9,6 

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської 

інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання 

України, надзвичайної кредитної програми для України та програми 

розвитку муніципальної інфраструктури України  

18293,8 0,2 

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху – Розвиток 

автомагістралей та реформа дорожнього сектору 
1280000,0 17,4 

Проект розвитку дорожньої галузі – Розвиток автомагістралей та реформа 

дорожнього сектору 
910 000,0 12,4 

Проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України»» 
600000,0 8,2 

Всього: 7353309,6 100,0 

* авторська розробка на основі 1 
 

Від Європейського інвестиційного банку залучення кредитів  позик  у 

2020 році має спрямовуватись на реалізацію таких заходів: проект 

«Реабілітація гідроелектростанцій»; проект «Реконструкція, капітальний 

ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-

Помари-Ужгород»; проект «Будівництво високовольтної повітряної лінії 

750 кВ Рівненська АЕС – Київська»; проект «Будівництво повітряної лінії 

750 кВ Запорізька – Каховська»; проект «Вища освіта України»; проект 

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»; 

проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»; проект 

«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»; проект 

                                                 
1 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      
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«Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України»; «Проект 

модернізації української залізниці»; Європейські дороги України ІІ  Проект 

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на 

підходах до м. Києва ; проект «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І»; 

проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з 

середнім рівнем капіталізації»; проект «Основний кредит для аграрної 

галузі – Україна»; проект «Завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську»; проект «Подовження третьої лінії метрополітену у 

м. Харкові»; проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах 

України». 

Таблиця 4 – Обсяг залучення кредитів  позик  у      році від 

Європейського інвестиційного банку * 
Назва інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту 

(позики) та найменування згідно з програмною класифікацією видатків 

та кредитування державного бюджету 

Загальна сума у 

2020 році 

тис. грн. % 

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» 796 779,0 13,1 

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення 

магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород  
263 787,0 4,3 

Будівництво ПЛ 75  кВ Рівненська АЕС – Київська 130 991,1 2,2 
Будівництво повітряної лінії 75  кВ Запорізька – Каховська 430 422,9 7,1 

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток 100 000,0 1,6 

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого 

теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та 

водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи 

комунального водного господарства м. Чернівці 

145 000,0 2,4 

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України 57 393,6 0,9 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 

1100000,0 18,1 

Програма розвитку муніципальної інфраструктури 226 133,3 3,7 
Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської 

інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання 

України, надзвичайної кредитної програми для України та програми 

розвитку муніципальної інфраструктури України  

22 488,0 0,4 

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України 400 000,0 6,6 

Модернізація української залізниці 200 000,0 3,3 

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 1000000,0 16,4 
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору 150 000,0 2,5 

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 336 645,1 5,5 

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 130 000,0 2,1 

Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на 

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі 
280 000,0 4,6 

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 152 300,0 2,5 

Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на 

подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 
152 300,0 2,5 

Безпека руху в містах України 9 815,5 0,2 
Всього: 6084055,5 100,0 

* авторська розробка на основі 1 

                                                 
1 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      

https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20


LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

49 

Таблиця 5 – Обсяг залучення кредитів  позик  у      році від Уряду 

Французької Республіки * 
Назва інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту 

(позики) та найменування згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування державного бюджету 

Загальна сума у 

2020 році 

тис. грн. % 

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту  4 554 018,7 96,3 
Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 173 866,7 3,7 

Всього: 4 727 885,4 100,0 

* авторська розробка на основі 1 

 

Так, у      році найбільші розміри залучення кредитів  позик  

становлять такі проекти: 

 від Міжнародного банку реконструкції та розвитку – розвиток 

автомагістралей та реформа дорожнього сектору   7,4% ; модернізація 

системи соціальної підтримки населення України   5,6% ; підвищення 

надійності постачання електроенергії в Україні   5, % ; 

 від Європейського інвестиційного банку – субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України    , % ; розвиток 

автомагістралей та реформа дорожнього сектору у рамках Проекту 

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на 

підходах до м. Києва   6,4% ; реконструкція гідроелектростанцій 

ПАТ «Укргідроенерго»   3, % ;  

 від Уряду Французької Республіки – створення єдиної авіаційної 

системи безпеки та цивільного захисту  96,3%  та реалізація проекту з 

постачання питної води у м. Маріуполі  3,7% . 

У таблиці 6 узагальнено інформацію про найбільш дороговартісні 

інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок кредитів  позик , що 

залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України 

у      році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій. 

Отже, майже половина всіх кредитів  позик , залучених державою у 

2020 році від нерезидентів України для реалізації інвестиційних проектів 

становлять сім заходів, найбільшим серед яких є створення єдиної авіаційної 

системи безпеки та цивільного захисту від Уряду Французької Республіки.  

Крім вище вказаних найбільших проектів мають місце й інші заходи, 

зокрема: 

 Кредитна установа для відбудови – підвищення ефективності передачі 

електроенергії  модернізація підстанцій ; реконструкція трансформаторних 

підстанцій східної частини України; розвиток міської інфраструктури і 

заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток 

системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та 

                                                 
1 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      
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розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці; 

відновлення Сходу України; фінансування проектів розвитку за рахунок 

коштів, залучених державою в рамках проекту «Рефінансування 

енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через 

фінансовий сектор»; 

Таблиця 6 – Перелік кредитів  позик , що залучаються державою у 

2020 році від нерезидентів для реалізації інвестиційних проектів * 
Назва інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту 

(позики) та найменування згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування державного бюджету 

Кредитор * 
Сума 

(тис. грн) 

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні МБРР 1 100 000,0 
Модернізація системи соціальної підтримки населення України МБРР 1 150 000,0 

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору МБРР 1 280 000,0 

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору ЄБРР 1 100 000,0 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України 
ЄІБ 1 100 000,0 

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору ЄІБ 1 000 000,0 
Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту УФР 4 554 018,7 

* Міжнародний банк реконструкції та розвитку – МБРР; Європейський банк реконструкції та 

розвитку – ЄБРР; Європейський інвестиційний банк – ЄІБ; Уряд Французької Республіки – УФР 

* авторська розробка на основі 1 

 

 Північна екологічна фінансова корпорація – реалізація проекту «Вища 

освіта, енергоефективність та сталий розвиток України»; 

 Уряд Республіки Польща – реалізація проекту з розбудови підрозділів 

охорони кордону; розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на 

українсько-польському кордоні; реалізація проекту з розбудови 

прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску; 

 Японське агентство міжнародного співробітництва – реалізація 

проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і 

будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької 

станції аерації»; 

 Ексімбанк Угорщини  в частині реалізації Рамкового договору між 

Урядом України та Урядом Угорщини  – розбудова прикордонної дорожньої 

інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні. 

Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів 

України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету, дозволено вносити зміни до розпису спеціального фонду 

Державного бюджету України з метою відображення фактичного 

надходження у      році кредитів  позик , залучених державою від 

іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними 

бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання 

                                                 
1 Про Державний бюджет України на      рік : Закон України від  4 лист.    9 р. № 294-IX 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/conv#Text  дата звернення:   . 9.      
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кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних 

розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу 

залучення таких кредитів  позик , затвердженого у додатку №   до Закону 

України «Про Державний бюджет України на      рік», з коригуванням 

відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних 

обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу. 

Незважаючи на те, що з  3 квітня      р. вносились зміни до Закону 

України «Про Державний бюджет України на      рік», зокрема і до 

додатків, згідно 
1
, проте у Додаток   щодо переліку кредитів  позик , що 

залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України 

у      році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів – 

жодних змін внесено не було. 

Те, наскільки реально було профінансовано кредити  позики , що мали 

залучатись у      році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів 

можна буде визначити лише по закінченні поточного року. Проте, вже 

сьогодні можна стверджувати, що фінансування інвестиційних проектів за 

рахунок кредитів  позик  від нерезидентів України дозволяє впроваджувати 

та ефективно використовувати новітні технології неоіндустріальних 

трансформацій, що, у свою чергу, може допомогти вивести нашу державу на 

лідируючі позиції у світовій економіці. 
 

 
 

1.6 Особливості застосування брендингу на українському ринку на 

прикладі торгової марки Roshen 

Сучасні тенденції загальноекономічної стабілізації, перенасичення 

вітчизняних ринків товарами, різке збільшення конкуренції, перспективи 

розвитку підприємств у системі господарських зв’язків, вихід українських 

економічних суб’єктів на світові ринки зумовлюють необхідність 

використання елементів бренд-менеджменту в стратегічному розвитку 

підприємств. Інноваціїу сфері виробництва сприяють появі нових товарів, які 

можна диференціювати за допомогою використання бренда та ефективної 

системи бренд-менеджменту. 

Брендинг є однією з найефективніших маркетингових технологій, які 

забезпечують управління конкурентоспроможністю підприємства. Саме він 

сприяє формуванню і підтриманню стійкого ринкового попиту на товари, а 

також забезпеченню довготривалого рівня лояльності споживачів
2.
 

                                                 
1 Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на      рік» : 

Закон України від  3 квіт.      р. № 553-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-
  #n5  дата звернення:   . 9.      
2 Мельник Ю.В., Лагоцька Н.З. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Міжнародний 

маркетинг». Тернопіль: ТНЕУ,     . [Електронний ресурс]. U   : 
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/3 6497/ 749/ /конспект%  лекцій.pdf. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20
https://zakon.rada.gov.ua/go/294-20
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8749/1/ÐºÐ¾Ð½Ñ�Ð¿ÐµÐºÑ�%20Ð
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Також важливо відмітити, що передумови змін розвитку бренда на 

ринку пов’язані з циклами економічного розвитку, процесами, які 

відбуваються в економіці, зокрема глобалізацією бізнесу, розширенням меж 

ринків діяльності, інтенсивністю конкуренції, розвитком науково-технічного 

прогресу. 

Сучасний споживчий ринок – це постійна боротьба товарів і послуг за 

лідерство, яке забезпечується рекламою торгових марок і створенням 

брендів. 

У свідомості покупців реклама торгових марок і брендів формує стійкі 

стереотипи споживання, які пов'язані з уявленням про статус, стиль життя, 

показник рівня доходів. 

Реклама є рушійною силою маркетингу, але однієї реклами дуже мало 

для повноцінного успіху на ринку, де багато конкурентів, а у споживачів все 

більші більші вимоги. Тому саме вдалий бренд-менеджмент, зокрема бренд 

стає ядром рекламної кампанії майже кожного учасника ринку. Завдяки 

бренду встановлюються відносини із споживачами і потенційними 

клієнтами. Бренд втілює цінність товару або послуги для споживача. Саме 

бренд є рушієм ринку ХХI століття
1
. 

Україна наразі є активним суб'єктом глобальної торгівлі та об'єктом 

міжнародного інвестування. Вітчизняний ринок стає середовищем 

безпосередньої діяльності глобальних компаній, користувачів глобальних 

брендів, а відтак адаптером новітніх глобальних брендингових програм, 

спрямованих безпосередньо на вітчизняного споживача та опосередковано – 

на вітчизняного виробника. Аналіз вітчизняної практики дає можливість 

говорити про готовність міжнародних компаній до придбання локальних 

національних брендів, які отримали всеукраїнське визнання та мають 

потенціал як внутрішнього, так і міжнародного розвитку. Це посилює 

значимість теоретико-методологічних розробок у галузі бренд-менеджменту, 

які надають відповідне методичне забезпечення, по-перше, для розроблення 

та просування конкурентоспроможних вітчизняних торгових марок  брендів  

на світові ринки, по-друге, – адекватної оцінки вартості нематеріальних 

активів вітчизняних компаній. Перед вітчизняним бізнесом стоїть нелегке 

завдання – утримання власних ринкових сегментів, боротьба як на власному, 

так і на міжнародному конкурентному середовищі з компаніями, які мають 

потужний арсенал найсучасніших брендингових технологій, що власне і 

зумовлює необхідність активізації наукових і прикладних досліджень 

зазначеного спрямування
2
.  

Сьогодні в Україні, зважаючи на наслідки світової фінансової кризи, у 

зв’язку зі зменшенням реальних доходів населення відбуваються процеси 

зменшення обсягів продажу продукції як на промисловому, так і на 

                                                 
1 Григорчук Т.В. Маркетинг. [Електронний ресурс] U   : 

https://sites.google.com/site/marketingdistance 
2 Барановська М.І. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс]. U   : 
http://pidruchniki.com/1584072052273/marketing/mizhnarodniy_marketing 

https://sites.google.com/site/marketingdistance
http://pidruchniki.com/1584072052273/marketing/mizhnarodniy_marketing
http://pidruchniki.com/1584072052273/marketing/mizhnarodniy_marketing
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споживчому ринках. Велика кількість компаній стикаються не лише із 

проблемами, пов’язаними із втратою клієнтів і відповідної частки ринку, а й 

навіть із проблемою неможливості діяльності на ринку через 

нерентабельність виробництва та реалізації продукції. Вітчизняним 

виробникам для формування власних брендів потрібні великі зусилля і 

засоби, щоб "перехопити ініціативу" у закордонних конкурентів, що давно 

почали рекламну обробку населення України. Використання західних 

технологій брендингу передбачає проведення постійних маркетингових 

досліджень купівельних переваг, мотивів здійснення покупок. Саме 

специфіка купівельної поведінки українців визначає особливості 

застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку. Освоюючи цю 

концепцію, необхідно враховувати, що: 

 загальний рівень розпізнання брендів в українських споживачів не 

великий, але він постійно росте, тому Україна – країна, де можна досить 

швидко створити і просунути новий бренд; 

 у наслідок стрімкого насичення вітчизняного ринку споживачі не 

встигають формувати лояльність до визначеної товарної марки в зв'язку з 

постійною появою нових товарів, раніше не відомих; 

 у споживачів спостерігається зростання недовіри до якості 

закордонних товарів, особливо продовольчих, і однозначна перевага 

вітчизняних марок продуктів харчування  за деякими одиничними 

винятками ; 

 бренд в Україні в набагато більшому ступені, ніж на Заході, 

сприймається як символ "автентичності товару"  відсутність підозр у 

незаконній підробці марки ; 

 для створення бренду в Україні необхідні потужна рекламна 

кампанія в засобах масової інформації й активне використання зовнішньої 

реклами; 

 у свідомості вітчизняного споживача поняття "бренд" складається з 

трьох факторів: країна-виробник, привабливість упакування і товарна марка, 

тому назва марки повинна доповнюватися відомостями про країну-

виробника. 

Варто зазначити, що винятково важливе значення для формування 

бренду свідомості українського споживача має словесний товарний знак 

 brandname , так як він є найбільш сильним і незабутнім "ідентифікатором" 

конкретного товару. І.В. Крилов у книзі "Маркетинг  соціологія 

маркетингових комунікацій " пише: "Найбільш ефективний для України 

шлях створення сильного бренду на основі особистого імені, оскільки він 

дозволяє не тількизабезпечити    -відсоткову впізнаваність, але й надати 

імені символічне значення якості і престижності товару"
1
. 

На думку різних експертів в Україні прихильність до іноземних назв 

                                                 
1 Махнуша С. М. Наукові засади та практичні аспекти оцінки ринкових позицій бренда  на 

прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів України . Маркетинг і менеджмент 
інновацій.     . №  . С.   5-  3. [Електронний ресурс]. U   : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
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зникає, і більшість виробників вважає за краще давати українські імена своїм 

товарам. Опитування споживачів підтверджують стабільне збільшення 

популярності вітчизняних брендів, особливо продуктів харчування, причому 

орієнтація споживача на той чи інший бренд залежить від його соціального 

стану. 

З огляду на постійне збільшення кількості різноманітних брендів, 

представлених в Україні, можна зробити висновок, що брендинг на 

українському ринку активно розвивається. Успішність розвитку бренду як 

маркетингового інструменту і об'єкта бренд-менеджменту в Україні 

безпосередньо залежить від роботи організації у напрямі бренд-

менеджменту. Незважаючи на те, що більшість українських брендів 

перебувають на початковому етапі життєвого циклу, їхня вартість щорічно 

зростає. Головний чинник, що сприяє зростанню вартості бренда, – динаміка 

розвитку ринків, адже наявність бренду дозволяє будь-якій компанії мати 

конкурентну перевагу. Керівництво компаній сьогодні особливу увагу 

приділяє брендингу, оскільки саме вартість бренду є істотною частиною 

ринкової капіталізації, особливо у разі продажу бізнесу, і навіть визначає 

подальші перспективи його розвитку. 

Обґрунтування доцільності створення національного бренду

Аудит варіантів позиціонування країни

Визначення стратегічного напрямку національного брендингу

Визначення стратегічного напрямку національного брендингу

Розробка та реалізація маркетингових заходів

Управління національним брендом

Оцінка національного бренду

 
Рисунок 1 – Етапи формування бренда країни 

 

В Україні виникла позитивна тенденція зростання кількості фамільних 

брендів, які до того ж увійшли до числа найдорожчих. Вони зосереджені, як 

правило, на ринку споживчих товарів або надання різноманітних послуг. Такі 

компанії успішно розвивають бренди не тільки на внутрішньому, але й на 

зовнішніх ринках. Найвагомішими ринками у вітчизняному рейтингу 

українських компаній сьогодні є: мобільний зв'язок, гірничо-металургійний 

комплекс, автомобілебудування, промислова хімія, машинобудування і 

телекомунікації. Загалом, даний розподіл відповідає світовим стандартам, за 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

55 

винятком гірничо-металургійного комплексу і промислової хімії, але це 

ключові галузі саме української економіки. У світовому рейтингу на перших 

позиціях фігурують ринки високих технологій
1
. 

Українські споживачі сприймають успішний бренд як систему 

цінностей, яка дозволяє виділяти продукти, відокремлювати від товарів 

конкурентів і в деяких випадках віддавати перевагу українським брендам над 

глобальними. 

Розглянемо особливості розробки та реалізації брендингової стратегії в 

Україні на прикладі успішної міжнародної кондитерської корпорації 

Roshen − одного з найбільших українських і європейських виробників 

кондитерських виробів. Вона займає третє місце серед популярних в Україні 

брендів продовольчих товарів, і станом на    9 р. посідає  7 місце в 

рейтингу  lobal Top-    CandyCompanies. Згідно з конкурсом між кращими 

корпоративними маркетинговими командами України, проведеного 

Marketing edia eview у рамках «X- ay arketingAwards    9», корпорація 

 oshen зайняла першемісце в номінаціях «Benchmark галузі» та «Відкриття 

року  професіонал », і друге місце у номінації «Маркетинг-стратегія року». А 

в номінації «Голос народу» уже четвертий рік поспіль виграє як улюблена 

вітчизняна марка українського споживача.Такі результати свідчать про 

високу емоційну прихильність українських споживачів до бренда та 

продукції компанії
2
. 

Формування стратегії розвитку бренда  oshen розпочалося у      р., 

коли перед компанією постало завдання ідентифікації продукції з єдиним 

національним українським брендом. Іноземне звучання українського бренда 

пояснювалося бажанням створити міжнародний кондитерський бренд з 

метою подальшої експансії на закордонні ринки. Для цього було обрано 

корпоративну стратегію брендингу. Активна політика просування бренда 

розпочалася з класичної комплексної рекламної кампанії. На початковій 

стадії використовувалася радіореклама у вигляді спонсорства, 

влаштовувалися дегустації, що досить ефективно для нової кондитерської 

продукції. Наприклад, після дегустації цукерок із лікерною начинкою обсяги 

продажів зросли в    разів. 

Згодом задіяли загальнонаціональні телевізійні канали і на основі 

позиціонування був створений іміджевий ролик: компанія  oshen − 

українська компанія. З’явилося гасло − «Україна. Від краю до краю! 

Українці. Від серця до серця!». Ролик, близький по духу всім представникам 

цільової аудиторії, став першим етапом комунікації, що позиціонував 

компанію як істинно українського виробника високоякісної продукції. 

Головною ідеєю було бажання підвищити національну гордість і почуття 

                                                 
1 Махнуша С. М. Наукові засади та практичні аспекти оцінки ринкових позицій бренда  на 
прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів України . Маркетинг і менеджмент 

інновацій.     . №  . С.   5-  3. [Електронний ресурс]. U   : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 
2 Брэндинговаястратегия ТМ  oshen. Зеркало рекламы. 6 жовтня    9. [Електронний 
ресурс]. U   : http://www.adme.ru/research/ 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://www.adme.ru/research/
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приналежності до країни, нагадати людям про душевне тепло і сердечність 

один до одного. Наголошувалося на національних і моральних цінностях, 

пропонувалася можливість дізнатися більше нового про Батьківщину чи 

допомогти будь-якому дитячому закладові шляхом передачі призів від 

 oshen. Результати: асоціація бренда з Україною, підвищення знання марки, 

збільшення обсягів продажів цукерок у коробках. Одночасно 

розповсюджували   -матеріали про продукцію і компанію: іміджеві плакати 

на білбордах, спеціалізовані видання, блокова реклама в жіночій пресі, що 

мало чіткий асоціативний зв’язок із роликом на телебаченні
1
. 

На сучасному етапі міжнародна корпорація позиціонує частину 

продукції як класичну традиційну, іншу − як преміум ексклюзивну. У мережі 

фірмових магазинів  oshen представлено весь асортимент продукції з групою 

унікальних позицій. Родзинкою асортименту є вишукані подарункові набори 

і сувеніри; солодощі, вироблені на європейських фабриках компанії. На 

сьогодні корпоративний бренд  oshen цілеспрямовано візуалізує свій 

логотип на високому рівні. Це вже не стільки реклама, білборди і величні 

зображення назви чи логотипу, як мерчандайзинг, Інтернет, мережа фірмових 

магазинів і навіть асоціація з розвагами і добробутом у містах. 

Створивши сильний національний бренд, компанія проводить активну 

стратегію міжнародного брендингу. Перспективу глобального просування 

продукції на зарубіжні ринки визначено в самій назві латинськими літерами. 

Здійснене у такий спосіб вдале поєднання створило сильний міжнародний 

корпоративний бренд із акцентом на високоякісному українському 

виробництві. 

На сучасному етапі стратегія просування продукції на зовнішні ринки 

більше нагадує змішану, оскільки має елементи багатонаціональної. Це 

пов’язано з придбанням угорського підприємства Bonbonetti Choco. Вклавши 

інвестиції, корпорація залишила назву відомого європейського бренда, і тим 

самим зберегла прихильність постійних клієнтів. Тож, розглянувши 

особливості маркетингової та брендингової політики  oshen, без 

перебільшення можна стверджувати, що настільки міцний фундамент 

компанії забезпечили не лише інноваційна діяльність, висока якість продукції 

та великий асортимент, а насамперед успішна корпоративна брендингова 

стратегія, вдале позиціонування та просування, використання нестандартних 

підходів маркетингу. Однак бренд-менеджмент полягає в постійній і 

цілеспрямованій підтримці торговельної марки, пошукові нових шляхів із 

реалізації стратегії розвитку бренда. Тим більше, дія зовнішніх факторів, 

висока конкуренція ізагострення політичної ситуації в Україні вимагають 

вирішення наявних проблем, нових підходів та інновацій у процесі 

брендингу. Тому основними завданнями корпорації  oshen на сучасному 

етапі є:  

по-перше, зберегти лідерство за загальними обсягами виробництва і 

                                                 
1 Брэндинговаястратегия ТМ  oshen. Зеркало рекламы. 6 жовтня    9. [Електронний 
ресурс]. U   : http://www.adme.ru/research/ 

http://www.adme.ru/research/
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продажів кондитерських виробів в Україні;  

по-друге, завоювати нові ринки збуту, розширити географічні та 

фінансові можливості транснаціональної корпорації;  

по-третє, підсилити чи встановити емоційну єдність зі споживачами і 

робітниками компанії.  

Для реалізації першого завдання слід, перш за все, зберегти лідерство за 

сегментами, цього можна досягти за допомогою підсилення ролі 

національного бренда у свідомості українців шляхом проведення рестайлінгу 

логотипу та слогана. У процесі імплементації міжнародної брендингової 

стратегії доцільно перейти до транснаціонального бренда шляхом адаптації 

торговельної марки, компанії, ринкової пропозиції та маркетингових заходів 

до місцевих умов. При цьому монобренд корпорації повинен залишатися на 

видноті та використовуватись як підґрунтя для місцевої адаптації.  

На європейському, американському, азійському ринках необхідно 

провести масштабну   -кампанію в пресі та на телебаченні із залученням 

відомих українських зірок і спортсменів, котрі стали своєрідними символами 

української нації. Ефективність подібних маркетингових засобів показала у 

свій час The Coca-Cola Company. Третє завдання Корпорації на сучасному 

етапі можна реалізувати шляхом використанняновітньої технології 

створення, просування та управління брендом − концепції «4-D-брендингу». 

Її автор, шведський маркетолог Т. Геднаголошує, що сьогодні бренди 

будують навколо відносин, а не навколо речей. І компанія  oshen дійсно 

зробила вже досить багато в цьому напрямі. Однак повністю зрозуміти бренд 

і зробити так, щоб споживачі ним жили, означає створити власний «бренд-

код», який виділятиме основні характеристики бізнесу: як він виглядає, що 

робить, як себе почуває. Розумове поле бренда  oshen повинно існувати в 

чотирьох вимірах: функціональному  сприйняття споживачем користі від 

бренда , соціальному  здатність ідентифікувати себе з певною суспільною 

групою за рахунок користування певним брендом , ментальному  особиста 

трансформація споживача, побудова нового уявлення про себе , духовному 

 сприйняття глобальної та локальної відповідальності, яка проявляється в 

етичних принципах та екологічних проблемах , як це зображено на. Ці 

чотири виміри є основою для розуміння справжньої природи монобренда 

 oshen, його головної ідеї, філософії, того, як продукція сприймається 

споживачами і як впливає на них; дасть можливість визначити сильні та 

слабкі сторони та сформувати майбутній потенціал бренда. Компанії, які 

мають розумінням цієї моделі, сьогодні є лідерами на сучасному ринку: 

Adidas, Starbucks, TheBodyShop, Visa, Nike, AppleInc
1
. 

Загалом як з’ясувалося, корпорація  oshen інноваційна не лише у 

виробництві та менеджменті, а і в самому процесі брендингу. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що сучасне розуміння бренду 

                                                 
1 Махнуша С. М. Наукові засади та практичні аспекти оцінки ринкових позицій бренда  на 

прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів України . Маркетинг і менеджмент 
інновацій.     . №  . С.   5-  3. [Електронний ресурс]. U   : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 
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включає кілька аспектів: механізм диференціації товарів; механізм 

сегментації ринку; образ у свідомості споживачів  бренд-імідж ; засіб 

взаємодії  комунікації  зі споживачем; засіб індивідуалізації товарів компанії; 

система підтримки ідентичності; правовий інструмент; частина 

корпоративної культури компанії; концепція капіталу бренду; елемент ринку, 

що постійно розвивається у часі та просторі. 

Сьогодні комунікаційний простір стає настільки широким, що межі між 

різними підходами до бренд-менеджменту стають досить розмитими. Але 

узагальнюючи вищезгадане, можна зробити наступний висновок: у кожній 

системі бренд-менеджменту є свої позитивні та негативні риси, які фірма 

повинна враховувати під час розробки своєї стратегії. 
 

 

 

1.7 Принципы экологизации фискальной политики европейских 

стран 
Фискальная политика выполняет системообразующую функцию в 

формировании бюджетов разных уровней, но учитывая уровень 

современного загрязнения окружающей среды и качество экологических 

систем, назрела реальная потребность в ее экологизации, что может, в 

дальнейшем, поспособствовать улучшению уровня жизни и экологической 

безопасности общества. Перспективным направлением есть изучение 

экологического налогообложения в части увеличения его фискального и 

регуляторного потенциала, способности эффективно влиять на уровень 

нагрузки на окружающую среду. Концепция реализации экологического 

налогообложения должна вызвать стимуляторный эффект среди 

производителей и потребителей экологически вредной продукции и поднять 

рыночные процессы на качественно новый уровень развития. 

Технологическая составляющая производства продукции сильно влияет на 

чистоту окружающей среды, а ее дальнейшая модернизация зависит от 

функционирования кредитных программ экологического направления.  

Достаточно остро выглядит проблема определения реального влияния 

налогов экологического характера на общий процесс экологизации 

экономики в условиях трансформации экономических моделей при разных 

функциональных типах фискальных систем. Правительства большинства 

стран переходной экономики прекрасно понимают и учитывают все 

возможные риски и трудности системных изменений, связанных с 

необходимостью экологизации их фискальной политики, используя опыт 

стран рыночной экономики Европейского Союза.  

Налоги и сборы экологического характера еще с конца ХХ века 

используются как готовые политические инструменты и в наше время 

внедряются достаточно широко. Функционирование этих инструментов было 

связано с принципом «платит загрязнитель», так как они позволяют 

интернализовать внешние издержки. Эти внешние издержки могут быть 

существенными, и экологическое налогообложение помогает эффективно 
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включать эти издержки в рыночные цены на товары и услуги. В большинстве 

стран они стали довольно часто применяться в концепции генеральной 

стратегии экологической налоговой реформы, а совсем недавно – в рамках 

экологической фискальной реформы. В Великобритании и Германии создают 

четкую стратегию такого смещения налоговой базы, чтобы налог на труд 

снизился, а экологические налоги и налоги за использование природных 

ресурсов увеличились. Экологические налоги создают стоимость разным 

формам загрязнения окружающей среды, тем самым увеличивая расходы 

производства и потребления. Главная идея экологического 

налогообложения – экологический платеж должен восприниматься 

одинаково, независимо от того, налог это, стоимость квоты или плата 

за лимит. Именно за счет этого он может иметь конкретное влияние 

на поведение плательщиков. В некоторых отраслях формируется 

обоснованный запрос от бизнеса на стимулирование экологического 

налогообложения.  

Самыми распространенными экологическими налогами в странах ЕС 

являются налоги на минеральное топливо  Нидерланды, Великобритания, 

Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург  и 

энергетические налоги  Швеция, Великобритания, Австрия, Словения, 

Нидерланды, Италия   табл.  . 

Таблица 1 – Наиболее распространенные энергетические налоги и 

сборы экологического характера в некоторых странах – членах ЕС 

Вид облагаемых 

экологическими 

налогами и сборами 

ресурсов и 

материалов 

Некоторые страны – члены ЕС 
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Электроэнергия + + + + +  + +  + +  

Природный газ   + +    + +    

Бензин +  + +       + + 

Дизель +     +    + +  

Минерал. топливо + + + + + + + + +   + 

Источник: составлено автором 1  
 

Экологические налоги на энергетику и транспорт относятся к 

важнейшим ключевым показателям экологизации экономики. Во множестве 

стран ЕС налоги на пять основных продуктов энергетики уже дают 

значительные результаты  Великобритания, Дания, Швеция . В Греции, 

Люксембурге, Испании, показатели такого налогообложения существенно 

ниже. Именно энергетические налоги составляют свыше 7 % от общего 

числа экологических налоговых поступлений и более 5% всех налогов и 

социальных взносов по ЕС. Европейские промышленные предприятия 

                                                 
1 Green policies in the EU. A review, ec-iils joint discussion paper series, No.  4. 57 р. U  : 
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7246&langId=en 
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большинство своих экологических налогов оплачивают через слагаемую 

часть в цене электроэнергии, которая ими же используется. В некоторых 

случаях эти предприятия могут получать налоговые льготы, величина 

которых зависит непосредственно от уровня экологизации производственных 

технологий. В Бельгии правительство довольно часто компенсирует более 

половины налоговых расходов при условии, что компания является 

участником программ инновационных технологий энергосбережения. Также 

предоставляются налоговые кредиты для компаний, занимающихся 

разработкой новых технологий. 

На транспортный налог припадает около  3% от общего объема 

экологических налоговых поступлений и свыше  ,5% от общей суммы 

налогов и социальных взносов
1
. Налоги на загрязнение окружающей среды и 

ресурсные налоги характеризуются намного меньшей суммой доходов.  

Ставки акцизного налога на сжиженный газ      , дизтопливо, 

неэтилированный бензин в европейских странах системно увеличиваются. 

Экологическое налогообложение электроэнергии направлено на 

стимулирование возобновляемой энергетики, в том числе должно 

способствовать развитию геотермальной, приливной, ветровой и солнечной 

электроэнергетики. Начиная с    6 г. количество электроэнергии, 

производимой во всем мире с помощью ветрогенераторов, превысила 

количество электроэнергии, которая вырабатывается атомной энергетикой. 

С целью уменьшения выбросов двуокиси углерода и других 

загрязнителей от электростанций традиционного типа во многих 

западноевропейских странах предлагаются прямые и косвенные субсидии 

всем, кто пользуется возобновляемыми источниками энергии и на них 

распространяются льготные налоговые ставки. Косвенные субсидии 

становятся механизмом внутренней системы тарифов на электроэнергию, 

как, например, в случае закона об энергоснабжении в Германии или 

обязательств по использованию возобновляемых источников энергии в 

Великобритании. Страны Европейского сообщества коллективно 

поддерживают инвестиции в возобновляемые источники энергии через 

программу «A TENE ». 

Налогообложение в Великобритании легковых автомобилей совсем 

недавно было недифференцированным, но сейчас оно делится на пять 

категорий в прямой зависимости от выбросов СО2 в атмосферу. Можно 

предположить, что система определения двуокиси углерода в выхлопных 

газах и новые энергетические показатели будут отражать те же категории. 

Принципы налогообложения автомобилей, которые принадлежат компаниям, 

давно были пересмотрены для стимулирования выбора машин с более 

низкими уровнями выброса СО2 или их частичного перехода на 

использование электромобилей. 

Новое качество налогового регулирования в экологическом 

                                                 
1 Environmentally related tax revenue. URL: https://stats.oecd.org/ 
Index.aspx?DataSetCode=ENV_ENVPOLICY 
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налогообложении привело к существенным изменениям выбросов 

углекислого газа, который есть самым значительным из всех антропогенных 

парниковых газов, которые существенно влияют на изменения климата. 

Производственная составляющая общественного развития является 

основным фактором образования CO2 в атмосфере в наибольшем количестве 

 табл.   . 

Таблица 2 – Влияние экологических налогов на уровень выбросов 

углекислого газа  CO2) 
Страна  Период  Название налога Влияние на уровень выбросов 

Нидерланды 1999-2007 
Энергетический 

налог 

Выбросы CO2 на 3,5% ниже от показателя 

в случае отсутствия налога. Низкие 

налоговые ставки могут иметь 

ограниченное влияние на выбросы. 

Германия 1999-2005 

Энергетический, 

транспортный, и 

топливный налоги 

Выбросы CO2 в период до    5 г. на 2-3% 

ниже от показателя в случае отсутствия 

налога. 

Финляндия 1990-2005 
Налог на энергию 

и углерод 
Выбросы CO2на 7% ниже от показателя в 

случае отсутствия налога. 

Швеция 1990-2007 
Налог на энергию 

и углерод 

Выбросы CO2без налога были бы на   % 

выше от уровня  99  г. 

Источник: составлено автором 1  
 

Германия, Нидерланды, Швеция и Финляндия первыми начали вводить 

налоги, реально влияющие на уровень выбросов CO2 в атмосферу. Ставки 

углеродного налога в Швеции постепенно увеличиваются уже на протяжении 

тридцати лет. Больше всего способствуют выбросам парниковых газов 

производства извести, соды, азотной и адипиновой кислоты, цемента. 

Торговля квотами на выбросы вместе с экологическим 

налогообложением давно считается инновационным инструментом 

экономического регулирования в странах-членах ЕС. Раньше идея продажи 

квот на выбросы не имела поддержки в ЕС, но ситуация изменилась с 

1997 года, когда в Киотский протокол вписали «гибкие механизмы», среди 

которых и была продажа квот на выбросы. Именно с этого момента 

наблюдается быстро растущий интерес к торговле разрешениями на выбросы 

и продаже квот на них как на уровне ЕС в целом, так и на уровне отдельных 

государств. В Великобритании была предпринята попытка внедрить схему 

ограниченной торговли квотами на выброс двуокиси серы  S 2  в пределах 

«колпака» компаний National  ower и  ower en.
2
 

Во многих западноевропейских государствах функционирует система 

налогов на дорожный транспорт, которая может отличаться в зависимости от 

прямых экологических или технических показателей  объем двигателя, 

расход и качество топлива и т.д. . В последнее время в странах-членах ЕС 

налогообложение пользования дорогами и участия в дорожных заторах 

                                                 
1 How effective are green taxes? Briefing Paper Two. 2009. April. 8 p. 
2 Европейская экономическая комиссия. U  : https://www.unece.org/ru/info/about-
unece/missija.html 
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становится также политическим инструментом. Великобритания и Германия 

используют свои национальные принципы обложения налогами грузовых 

автоперевозок на большие расстояния. Швейцария уже давно использует 

подобный механизм, в связи с чем с тяжелых грузовиков и автопоездов 

взимается плата за использование ими внутренней сети автодорог. В 

Великобритании в больших городах и агломерациях берут плату за создание 

грузовиками заторов. В связи с негативным влиянием авиаперелетов на 

климат, европейские страны начинают вводить «климатические налоги», что 

приводит к росту стоимости авиабилетов и существенно влияет на работу 

низкобюджетных авиакомпаний. Начиная с      года, авиакомпаниям 

запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, 

что может стимулировать авиакомпании к защите окружающей среды. 

Франция и Германия планировали ввести такой налог весной      года, что 

означало бы подорожание авиабилетов примерно на    евро, а финансовые 

поступления могли бы использоваться для снижения НДС на 

железнодорожные билеты, но современный мировой экономический кризис 

через пандемию коронавируса может внести существенные коррективы в 

использование такой налоговой модели. В Нидерландах и Бельгии «налог на 

климат» планируют ввести в      году, но этому может помешать или 

ускорить процесс современная финансовая и экономическая ситуация, 

сложившаяся в Европе.  

Введение налогов на экологически вредную продукцию может 

послужить стимулом к уменьшению уровня загрязнения экосистем, а также 

запустить технологическую модернизацию.К примеру, налог на моторное 

масло и топливо, а также на транспортные средства может привести к 

существенному уменьшению их потребления  табл. 3 . 

Налоги такого направления могут стимулировать выпуск экологически 

чистой продукции, способствовать весомым поступлениям в бюджет 

государства финансовых ресурсов, которые станут неотъемлемой частью 

финансирования конкретных природоохранных программ. 

В странах ОЭСР налоги на экологически вредную продукцию 

оплачивают производители продукции, которая трудно поддается 

утилизации. Именно таким образом институты власти решают проблему 

финансирования уничтожения или переработки отходов. За счет 

использования инструментов налогового регулирования в экологическом 

налогообложении Соединенного королевства активные отходы, вывозимые 

на мусорные свалки, снизились на  4% между  997-9  и    5- 6 гг., а общее 

количество захороненных отходов уменьшилось на  5%. Например, в 

Финляндии в период  996-   6 гг. налоги на отходы уменьшили их 

количество на  5% по сравнению с реализацией обычного экономического 

сценария, а в Швеции налоги на отходы за этот же период времени привели к 

увеличению производства и потребления на 7%, при этом образование 
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отходов снизилось на  ,5%
1
. 

Таблица 3 – Влияние транспортных налогов на уровень выбросов 

загрязняющих веществ в развитых странах Европы 
Страна Период  Название налога Влияние на уровень выбросов 

Великобритания 

2002-2005 
Акцизный сбор с 

автомобилей 

Выбросы углерода автопарками 

компаний сократились до    5 р. 

на  ,7- ,  мт. CO2, или на  ,5% 
всех выбросов CO2 от всего 

автотранспорта в    5 р. 

1993-1999 
Акцизный сбор на 

топливо 

Эффективность использования 

топлива грузовыми автомобилями 

массой свыше 33 т. увеличилась в 

среднем на  3% в период  993 – 

 99  гг. 

Швейцария 2001-2002 

Налог на 

коммерческие 
транспортные средства 

Сокращение коммерческих 

перевозок на 5% в первый год 

налогообложения, в сравнении с 
7% увеличением в предыдущем 

году 

Швеция 

1980-1998 

Налог введен в 
 99  г. 

Налог на содержание 

серы в автомобильном 
топливе 

Содержание серы в топливе 

снизилось на   % в период  9   – 
 99  гг. 

Источник: составлено автором2  

 

Во многих странах ЕС широко администрируют экологические налоги 

на автомобильные шины, аккумуляторные батареи, пестициды, одноразовую 

посуду, полиэтиленовые пакеты, озоноразрушающие вещества, 

асбестосодержащие материалы, люминесцентные лампы, краски из 

содержанием растворителей и другие товары. Расширение спектра 

использования экологических налогов даст возможность уменьшить 

налоговое давление на прямые налоги, в том числе налога на доходы 

физических лиц, не снижая общего экономического роста, а полученные 

налоговые доходы направить на финансирование экологических программ. 

Разумеется, остается понятной потребность поиска новых путей и 

возможностей для создания инновационной научной платформы поиска 

оптимального фискального и природоохранного эффекта от использования 

экологических налогов. 

Происходит интеграция экологических налогов: сокращается их 

количество и количество налогооблагаемых ими загрязняющих веществ. 

Большинство стран Европейского союза устанавливают налоги на 

экологически вредные товары и материалы  табл.4 . 

В табл. 5 проведен анализ структуры налогообложения за загрязнение 

окружающей среды и использование природных ресурсов. Такой системный 

                                                 
1 Поліщук В. Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації 

екологічного оподаткування. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки.     . №   3 . С.   –118. 
2 How effective are green taxes? Briefing Paper Two. 2009. April. 8 p. 
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анализ служит основополагающим фактором и есть существенным 

аргументом в пользу безотходного производства и рационального 

использования природных ресурсов.  

Таблица 4 – Наиболее распространенные товары широкого 

употребления, которые подлежат экологическому налогообложению в 

странах ЕС 

Название налогового платежа 
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Полиэтиленовые пакеты  + +        

Озоноразрушающие вещества        +    

Электрические лампочки   +   +   +  

Одноразовая посуда  + +   +     

Аккумуляторы +   +  + + +  + 

Бытовая техника     +  + + +  

Автошины +  +   +  + +  

Батарейки   + + +  + +  + 

Источник: составлено автором 1 
 

Существуют некоторые отличия зарубежной классификации 

экологического налогообложения и отечественной. В частности, в Украине 

не существует таких видов налогов и платежей экологического характера
2
:  

- налог на продукцию, содержащую экологически вредные вещества. 

Данный налог существует в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, 

Чехия, Франция, Германия, Латвия и Польша;  

- налог на упаковку  стекло, металл, пластик  в Дании, Норвегии, 

Швеции и Финляндии;  

- налоги и сборы на авиаперевозки, существующие в Великобритании и 

Франции;  

- налог на выделяемый коровами метан, функционирующий в Эстонии и 

Дании. 

В Украине сегодня функционирует экологический налог, которым с 

принятием Налогового кодекса заменили сбор за загрязнение окружающей 

природной среды.  

Страны-члены ЕС ищут возможность минимизировать риски 

загрязнения окружающей среды, поэтому почти все отраслевые производства 

и их продукция есть приоритетной составляющей экологического 

налогообложения. В табл.6 указана основная часть налогов и сборов, которые 

функционируют в странах Европы, исходя из которой можно судить о том, 

что в ЕС экологическое налогообложение носит комплексный характер. 

                                                 
1 Никитишин А.А., Полищук В.Н. Европейский опыт развития системы экологического 

налогообложения. Економіка та суспільство. 2018. 
2 Кунченко, А.А. Анализ современного экологического налогообложения в Украине и за 
рубежом. Управління розвитком.    3. № 6   46 . С. 9–20. 
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Таблица 5 – Налоги за загрязнение окружающей среды и ресурсные 

налоги в странах Европейского Союза 
Страна Природные ресурсы Отходы Выбросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бельгия о о       о 

Болгария v  v v    + + 

Чешская Республика v v     v v v 

Дания v  v  v v   v 

Германия  о    v   v 

Греция  v v      v 

Испания        о v 

Франция  v    v   v 

Италия     v   v v 

Австрия    v v    v 

Польша v v v v   v v v 

Португалия   v       

Финляндия v  v  v    v 

Швеция v  v  v   v о 

Великобритания v    v     

Норвегия     v v  v v 

Нидерланды  v v  v    v 

Украина v  v  v   v v 

Источник: составлено автором1 

1 – добыча полезных ископаемых, разработка минеральных ресурсов, гравия, песка и 
т.п.; 2 – грунтовые воды, поверхностные воды;3 – охота, рыбная ловля;4 – пользование 

лесом, вырубка деревьев; 5 – захоронение отходов;6 – сжигание отходов; 7 – опасные 

отходы;8 – выбросы в атмосферу; 9 – сбросы в воду. 
Обозначение: 

v – взимаемые налоги;о – на региональном уровне;+ – сборы за несоблюдение 

предельных уровней (сборы или штрафы, взимаемые только в случае, если выбросы 
превышают установленные предельные уровни). 

 

Анализируя статистические данные поступлений от экологических 

налогов на загрязнение окружающей среды в странах ЕС за    5 год, можно 

акцентировать внимание на высоких показателях, характерных для 

Франции –  563 млн. евро, Испании –73  млн. евро, Италии – 5   млн. евро. 

Меньше поступлений было в Исландии –   ,   млн. евро, Португалии – 

1,2 млн. евро, в которых качество окружающей среды и состояние 

экологической безопасности находятся на достаточно высоком уровне
1
.  

Для нашей страны характерна нестабильная динамика поступлений от 

эколого-ресурсных налогов, которые есть неотъемлемой частью ВВП и 

доходной части бюджета. Среди основных причин этого можно выделить, 

практически, отсутствие механизмов влияния на субъектов хозяйствования, 

которые используют природные ресурсы и материалы, с учетом слабости 

экологического законодательства, проблема установления и стабилизации 

                                                 
1 Европейская экономическая комиссия. U  : https://www.unece.org/ru/info/about-
unece/missija.html 
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уровня рентной платы, технические проблемы в горнодобывающей 

промышленности и т.д.  табл.7 . 

Таблица 6 – Некоторые налоги и платежи экологического характера, 

которые используются в странах Европы 

Название налогового платежа 
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Налог за выбросы углекислого газа  v v  v    v 

Налог за отходы и их утилизацию v v v v v  v v v 

Налог за выбросы транспортных средств   v v  v    

Налог за употребление энергии  v  v  v  v v 

Налог на продукцию, включающую 

экологически вредные вещества 
 v v v v v v   

Налоги наавтомобили v v  v      

Источник: составлено автором1 

 

Таблица 7 – Фискальный удел эколого-ресурсных налогов и сборов за 

период 2014-   9 годов, % 

Год 

Рентная плата за 

использование недр 

Экологический 

налог 

Рентная плата за 

специальное 
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воды 
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2014 1,24 4,30 5,34 0,30 1,06 1,31 0,08 0,28 0,35 0,04 0,14 0,17 

2015 1,91 5,83 7,49 0,14 0,41 0,53 0,06 0,17 0,22 0,04 0,13 0,17 

2016 1,71 5,21 6,27 0,21 0,64 0,77 0,06 0,18 0,22 0,04 0,14 0,16 

2017 1,51 4,42 5,43 0,16 0,46 0,57 0,05 0,15 0,18 0,03 0,09 0,11 

2018 1,21 3,63 4,36 0,14 0,42 0,50 0,05 0,15 0,18 0,03 0,10 0,12 

2019 1,13 3,48 4,20 0,15 0,47 0,57 0,04 0,13 0,15 0,04 0,12 0,14 

Источник: составлено автором 2 

 

Проведя анализ данных показателей, нужно отметить, что наибольший 

удельный вес в структуре формирования ВВП, доходной части бюджета и 

общих налоговых поступлений имели эколого-ресурсные налоги и сборы в 

   4 году. Интересным есть факт, что за исследуемый период    4-   9 гг. 

                                                 
1 Environmentally related tax revenue. URL: https://stats.oecd.org/ 

Index.aspx?DataSetCode=ENV_ENVPOLICY 
2 Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. 
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,    9. 4   с. 
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конкретно уменьшились поступления от рентной платы за специальное 

использование воды. Уменьшалась за этот период плата за землю и 

экологический налог, вместе с этим наблюдается незначительная динамика 

увеличения рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, 

хотя темпы их эксплуатации намного выше от их ренты  рис.  . 

 
Рисунок 1 – Плата за землю 
источник: разработано автором 1 
 

Изучив показатели платы за землю  рис.  , необходимо обратить 

внимание на то, что в период    4-   9 гг. не было системного увеличения 

поступлений от использования земли, но важно учесть, что доходы от 

эксплуатации земель владельцев и арендаторов стабильно увеличивались. 

Парламент Украины на законодательном уровне отменил мораторий на 

продажу с   июля      года. Плодородные способности отечественных почв 

остаются уникальными, а поступления от экспорта сельскохозяйственной 

продукции являются бюджетообразующими, что очередной раз убеждает нас 

в недооцененности земельных ресурсов Украины государственными 

институциями.  

В последнее время во многих европейских странах все чаще 

стимулируется экологически совместимое ведение сельского хозяйства. 

Становится понятным убеждение, что рыбные, лесные, фермерские 

хозяйства и другие предприятия, поддерживающие экологическое и 

социальное благосостояние, нуждаются в прямом экономическом 

стимулировании. Такие стимулы играют очень важную роль в современной 

аграрной политике, при этом усиливается принцип связывать 

субсидирование и льготное налогообложение с экологическими условиями, 

что и было предложено на недавнем пересмотре общей стратегии развития 

сельского хозяйства Европейской комиссией. В случае использования 

субсидий с целью достижения приемлемого уровня загрязнения окружающей 

среды, финансовые потери несут не только экономические агенты, 

способствовавшие выбросам, но и все налогоплательщики, включая и тех, 

что занимаются экологобезопасной деятельностью. 

                                                 
1 Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. U  :https://www.minfin.gov.ua/ 
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Начиная с  99  года, в западноевропейских странах заметно вырос 

уровень финансирования, выделенного согласно агроэкологическим схемам, 

в том числе посредством экологического налогообложения. В наше время 

агроэкологическими схемами охвачено больше   % всех 

сельскохозяйственных угодий. Эти схемы включают поддержку 

органического земледелия, уменьшение нагрузки загрязнителей на 

окружающую среду и охрану культурных ландшафтов. Такой же подход 

используется и в некоторых странах Центральной и Восточной Европы
1
. 

В Украине экологическое налогообложение копирует европейскую 

модель только на этапе взимания средств, сам же экологический налог 

распределяется между общегосударственным и местными бюджетами 

примерно поровну, при этом механизм его дальнейшего использования 

непонятен. Известно лишь, что на местном уровне экологический налог 

имеет целевое назначение, а на госуровне он поступает в общий бюджет. В 

   7 году в Украине в госбюджет собрано  ,7 млрд грн экологического 

налога, а природоохранных мероприятий профинансировано на 4,7 млрд грн. 

Для сравнения, в Чехии было собрано 3,7 млрд евро, в Румынии – 4,  млрд 

евро, в Польше –   ,6 млрд евро экологических налогов. Во многих странах 

ЕС органы власти не имеют возможности полноценно использовать 

указанные средства в качестве расходов на охрану окружающей среды и 

направляют поступления от экологических налогов на финансирование 

других мероприятий, при этом отсутствует единая отчетность, позволяющая 

отследить конкретные направления использования экологических 

поступлений.В европейских странах также для финансирования расходов на 

охрану окружающей среды используется максимум  5 % экологических 

налогов.  

Страны ЕС внедряют системный рабочий механизм использования 

экологических поступлений, которые направляются на получение льготных 

кредитов, налоговых скидок и грантов, без которых невозможна поддержка 

сельского и лесного хозяйства, стимулирование производства 

электромобилей, реализация проектов по охране окружающей среды. В 

Украине такие инструменты экологического финансирования почти не 

используются, а средства распределяются в контексте функционирования 

бюджетных программ
2
.  

Экологические налоги должны стимулировать предприятия сокращать 

количество вредного воздействия, инвестируя в экологически чистые 

технологии. В большинстве европейских стран основная часть уплаченного 

производителями экологического налога возвращается обратно для 

реализации экологических проектов. Во Франции и Швеции через возврат 

75% экологического налога созданы условия для экологизации работы 

                                                 
1 Бюджет України за    3 рік: Статистичний збірник Міністерства фінансів України. Київ: 

Міністерство фінансів України,    4.  44 с. 
2 Бюджет України за    6 рік: Статистичний збірник Міністерства фінансів України. Київ: 
Міністерство фінансів України,    7. 3 5 с. 

https://gmk.center/news/gosudarstvo-lishilo-mestnye-vlasti-prava-rashodovat-sbory-za-vybrosy-so2/
https://gmk.center/news/gosudarstvo-lishilo-mestnye-vlasti-prava-rashodovat-sbory-za-vybrosy-so2/
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тепловой и атомной энергетики, но при этом используются более жесткие 

инструменты налогового регулирования для отраслевых промышленных 

предприятий. 

Некоторые страны используют экологические налоги и сборы на очень 

высоком уровне, чтобы компаниям было выгоднее инвестировать средства в 

экологические проекты, нежели платить огромные суммы налогов. 

По структуре и стратегии развития экологического налогообложения и 

использования экологических поступлений Украина и ЕС имеют много 

общего, ведь нас объединяют проблемы, связанные с недостатком 

прозрачности и незначительной эффективностью использования 

экологических средств, но при этом европейские страны используют 

комплексный подход и являются примером использования средств, на 

который необходимо обратить внимание Украине в процессе реализации 

концепции экологической политики
1
. 

Введение и использование экологического налога свидетельствует о его 

фискальной и экологической направленности, что увеличит налоговые 

поступления в бюджет при условии эффективности налогового контроля и 

мониторинга, уменьшая при этом антропогенное влияние на природные 

экосистемы. 

Качество налогового регулирования зависит от множества факторов, 

среди которых необходимо выделить конструкцию системы экологического 

налогообложения, уровень налогов, характер реализации  льготы  и т.п. 

Значение налогового регулирования в решении экологических проблем 

состоит в возможности влиять на поведение пользователей природных 

ресурсов, загрязнителей окружающей среды, производителей экологически 

вредной продукции, направлении налоговых платежей на реализацию 

экологических программ. Экологическое налогообложение должно 

уменьшить налоговую нагрузку на труд и капитал, что в дальнейшем может 

поспособствовать экономическому подъему, системному и качественному 

росту производства и потребления продукции.  

Стало очевидным, что эффективность экологического налога должна 

влиять на качество окружающей среды: налоговые показатели должны 

возрастать при увеличении нагрузки на природу и, наоборот, сокращаться, 

если законопослушный налогоплательщик минимизирует негативное 

влияние на экосистемы. Экономический эффект от экологического налога 

зависит от сложности процедуры взимания налога, что включает подсчет 

налоговой базы, точность расчета налога к уплате, контроль за платежами 

государственными структурами.  

Есть большая вероятность того, что часть налогоплательщиков будет 

уклоняться от уплаты налога. Чтобы препятствовать этому, нужно 

оптимально регулировать предельные ставки налога, учитывая 

платежеспособность и уровень законопослушности налогоплательщиков. 

                                                 
1 Державна податкова служба України. Офіційний сайт. U  : http://www.tax.gov.ua/. 
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При низких предельных налоговых ставках и неотвратимости наказания за 

нарушение налогового законодательства дисциплинированность и 

пунктуальность в вопросе уплаты налогов возрастает. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РОЗВИТОК АПК ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

2.1 Digitalization of agrarian-land relations in Ukraine 

The age of information technology dictates the spread of digitalization, 

taking into account the priorities of which is a prerequisite for building a 

competitive economy. The international community makes strict demands on the 

participants in the innovation process in terms of the information development 

effectiveness and communication technologies and their implementation in all 

areas of social production without exception. 

The developed countries of the world are characterized by the penetration of 

digitalization into all spheres of society. Large-scale spread of technology leads to 

a decrease in the share of the traditional economy along with digitalization. Due to 

the lack of unambiguous interpretation of the digital economy concept, there is a 

lack of a generally accepted indicator of digital society. Nevertheless, we consider 

it appropriate to take into account at the national level a set of indicators of 

digitalization to assess its likely effects on the development of the domestic 

economy. It is obvious that Ukraine is trying to keep up with the global trend of 

digital transformation. Proponents of this development believe that it will greatly 

simplify our lives. 

As the experience of developed countries shows, digital technologies are not 

only able to directly ensure economic growth, but also create a self-sustaining 

synergy effect through numerous externalities that extend to the economic, social, 

technological, intellectual and infrastructural components of development. For 

example, EU experts estimate that if the digital transformation is suspended, 

almost 600 billion euros will be lost each year. Thus, to date, Ukraine has rapidly 

set a course to intensify the development of information resources and services. 

Digitalization is a term that has topped the list of the most visited words in 

the dictionary, and the number of its views with wild activity has increased. The 

neologism, which entered the Ukrainian language only a few years ago, and, 

according to the definition of the dictionary, means changes in all spheres of public 

life related to the use of digital technologies
1
. 

Initially, digitalization was understood exclusively as the conversion of 

analog data into digital formats, but now the term "digitalization" is used in a much 

broader sense, including as a "digital revolution" in the economy, society and 

private life. Digitalization in a broad sense means the transition of the information 

field to digital technology. 

Ukraine is considered one of the leaders in Eastern Europe in terms of the 

number of IT employees. We have about 90 thousand such specialists. This sector 

is developing surprisingly dynamically, and another active sector of Ukraine's 

economy is agriculture. It would be very reasonable to combine the two most 

                                                 
1 Rudometkina M. Digitalization in land relations: how to simplify life with the help of IT. Legal 

newspaper online. 02/06/2020/ URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/ 
didzhitalizaciya-v-zemelnih-vidnosinah-yak-sprostiti-zhittya-za-dopomogoyu-it.html. 
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promising industries in Ukraine: agriculture and IT. Therefore, consider the 

introduction of digitalization in the land and agricultural relations of our country. 

In 2019, Ukraine merged the Ministry of Economic Development and Trade 

with the Ministry of Agrarian Policy and Food into a single agency. The 

association aimed to accelerate the implementation of key reforms, such as: 

privatization of state-owned enterprises, introduction of the agricultural land 

market, de-shadowing of agricultural markets and land relations, liberalization of 

labor relations – increasing the number of legal jobs, expanding access to 

international markets, restarting the professional system training, modernization of 

approaches to research and introduction of innovations in the agricultural sector. 

Deregulation and digitalization are key tools in the fight against corruption in 

the areas of testing, certification and licensing activities related to access to the 

latest means of production in the agricultural sector and access of agricultural 

products to Ukrainian and international consumers. 

Digitalization in agribusiness radically changes the approach to the 

organization of collection, processing, storage and use of information data, 

reducing production costs and increasing productivity and profitability
1
. 

There are two main areas, in which digitalization is moving, namely: 

increasing productivity and creating completely digital enterprises in the future. 

The use of new technologies in business reduces overall costs, thereby increasing 

profits. It is through digitization that companies are realizing that they can improve 

in their industry. This requires less effort, as digitalization helps to overcome 

barriers and make it easier to move to a new level of enterprise management. With 

the digitization of data, the methods of doing business also get significant changes. 

At this stage, many companies have the opportunity to become leaders with 

minimal costs, only through the digitalization of production. 

The second direction of digitalization is "digital enterprises". They are 

created thanks to cloud technologies and exist on the basis of remote work. In the 

economy, it becomes increasingly difficult to survive if the company is not a 

"digital business". That is why more and more companies are turning to cloud 

services. 

The use of geographic information technologies in agriculture today is 

possible at both regional and national levels for vertical (between different levels 

of government) and horizontal (between farms or organizations of the same level) 

coordination of actions. The most famous and effective providers of this service in 

the world are the following companies: 

- «Cropio» (USA/Germany) 

- «eLeaf» (Holland) 

- «PrecisionAgriculture» (Australia) 

- «Astrium-Geo» (France) 

- «MapExpert» (Ukraine). 

                                                 
1 Rudometkina M. Digitalization in land relations: how to simplify life with the help of IT. Legal 

newspaper online. 02/06/2020/ URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/ 
didzhitalizaciya-v-zemelnih-vidnosinah-yak-sprostiti-zhittya-za-dopomogoyu-it.html. 
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It is worth noting five main trends in the involvement of modern IT 

technologies: 

1. Development of precision farming systems using technologies of global 

navigation satellite systems and remote sensing systems of the Earth. 

2. Unmanned technologies. 

3. Systems of remote accounting and control of material and technical 

values. 

4. Data mining and scenario modeling. 

5. Agroscouting, which involves the use of mobile applications to monitor 

the state of land use within a specific field
1
. 

Currently, our IT specialists work as part of international corporations on the 

development of unmanned tractors, geospatial data processing services, and rapid 

decision-making systems. The movement in the direction of "DidgitalFarming" – 

management systems for agricultural production, based on the achievements of IT. 

In Ukraine, with the help of digitalization of land use, an inventory of 

agricultural land is carried out. It is one of the components of the accounting of 

property of an agricultural enterprise, through which the control and verification of 

the availability and condition of land plots to ensure the accuracy of accounting 

data and financial statements. It is also possible to determine the density of the soil, 

its moisture, which is one of the main factors in obtaining stable yields. 

Add to the list and agricultural hydrology, the observation of hydrological 

characteristics of lands (groundwater level, fixing the temperature in neighboring 

reservoirs, measuring the volume of water in rivers and lakes), agricultural 

meteorology – monitoring of temperature and humidity, wind speed and direction 

precipitation, atmospheric pressure, soil temperature, as well as the intensity of 

solar radiation. 

Over time, precision farming is a comprehensive high-tech agricultural 

production management system that includes global positioning technologies 

(GPS), geographic information systems (GIS), yield estimation technologies 

(YieldMonitor Technologies), and variable rate technology 

(VariableRateTechnology) and remote sensing technologies, as well as control of 

technical means. 

The foundation of the National Spatial Data Infrastructure has been laid in 

Ukraine, and a digital topographic database will appear for the first time. It will be 

created with the help of aerial photography. 3D-models will provide information 

on land resources, forests, buildings, vegetation, power lines, etc. 

Digital topographic database will be of great practical importance for 

irrigation of lands, their effective inventory. 

The development of space technologies for monitoring land use efficiency is 

facilitated by international programs operating in Ukraine. Thus, the World Bank, 

with the financial support of the EU, has launched a pilot project in Ukraine to 

monitor the use of agricultural land. The project within the 5-year program to 

                                                 
1 Dankevsch V. Digitization in the field of land relations. AgroPolit.com. 09/12/2019/ URL: 
https://agropolit.com/blog/350-didjitalizatsiya-u-sferi-zemelnih-vidnosin. 
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increase the transparency and efficiency of land management in Ukraine 

"Supporting Transparent Land Governance in Ukraine" is currently implemented 

in three regions: Lviv, Kyiv and Mykolaiv. It is implemented by the company 

EOS, which on the basis of space monitoring data analyzed the vegetation of the 

earth's surface, which allowed to create a map of crops, to determine the exact 

boundaries of the fields. 

The Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine 

also presented the Open Land project. The main goal is to ensure transparency and 

traceability of land relations, as well as to provide information on landowners, the 

value of purchase and lease agreements, the concentration of land in one hand, and 

so on. The main tool of this project is a geoportal, where the results of data 

processing of remote sensing of Ukraine lands are collected and a public cadastral 

map is connected. On the obtained map of the geoportal you can see the boundaries 

of the plots, whether they are cultivated or not, what crops grow there, what soil 

moisture, what crop vegetation index at the time of shooting, etc. With the help of 

data from the geoportal, the issues of unregistered lands that are used but from 

which taxes are not paid are solved. 

At the enterprise level, the use of modern technologies for remote sensing of 

the Earth and digitization of the obtained data allows to carry out: 

• monitoring of production processes; 

• monitoring of plant development processes; 

• crop yield forecast; 

• assessment of the state of crops; 

• identification of areas that require fertilizers and pesticides; 

• control of crop rotations and quality of agrotechnical measures; 

• determination of freezing areas of crops; 

• assessment of snow cover, humidity
1
. 

An example at the enterprise level is the use of drones to spray crops. Thus, 

their productivity is 27-48 hectares per hour, 300-500 hectares per day. The drone 

develops a record speed of 110 km/h. The capacity of the tank for chemicals is 

22.5 liters and 15 kg. 

Future models will also provide "computer vision" for night mode. Drone 

duty cycle: 15 minutes flight, 1 minute maintenance. It cultivates up to 14 hectares 

in one cycle. Battery steam charge time – up to 60 minutes. 

At the state level, the use of modern technologies for remote sensing of the 

Earth and digitization of the obtained data allows to carry out: 

• support for management decisions; 

• yield forecast for major crops; 

• monitoring of emergencies; 

• mapping of the territory; 

• monitoring the state of agricultural development; 

• monitoring of ecological condition of soils; 

                                                 
1 Dankevsch V. Digitization in the field of land relations. AgroPolit.com. 09/12/2019/ URL: 
https://agropolit.com/blog/350-didjitalizatsiya-u-sferi-zemelnih-vidnosin. 
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• monitoring the state of development and distribution of weeds; 

• monitoring of the state of the environment. 

At the community level, in order to effectively use land resources, it is 

necessary to monitor their condition and efficiency of use, payment of taxes, 

inventory. This is especially true in the context of the completion of land reform 

and the transfer of agricultural land to communities. With the help of remote 

sensing of lands, the state will be able to know what and where it is growing, will 

be able to make clear forecasts and adjust its agricultural policy on the basis of real 

data. United territorial communities will be able to monitor land use and the 

completeness of taxes paid. 

Today, every manufacturer of agricultural machinery is trying to be as 

competitive as possible in the market. And this can be achieved through the use of 

innovative solutions using navigation equipment, the use of space technologies for 

soil monitoring and more. 

An exhibition of agricultural machinery was held in Hanover in 2019. 

Agritechnica is the largest exhibition of agricultural technologies in the world. For 

example, this year Fendt launches the Fendt IDEAL 10, the first combine in 

Europe to be operated without a steering wheel: controlled by the IDEALDrive 

joystick system. 

JohnDeere also surprised with a variety of unmanned agro drones, which are 

already widely used by agricultural producers. Also were presented robotic 

systems for tillage and fertilizer application. Such equipment may soon work for 

us. 

The Case IH company is also impressive, as it has developed a tractor that 

can work without a driver. The car independently determines the most acceptable 

route, taking into account the terrain, obstacles and the presence of other cars on 

the road. You can even control such a tractor from a tablet. 

The general trend of the entire Agritechnica 2019 exhibition was the 

widespread use of remote sensing technologies for agricultural land and 

digitalization technologies. Today, the space and agricultural industries in the 

world are working together like never before. 

State-of-the-art technologies at the level of certain domestic institutions also 

work. For example, the process of forming a regional innovation and space cluster 

"Polissya" has begun, which will provide positive socio-economic and 

environmental effects from the combination of technological and scientific-

educational innovations with the applied use of space technologies in the 

development of the region. The Polissya Space Center will operate on the basis of 

Zhytomyr National Agroecological University. Its main tasks will be: 

• uniting the efforts of all regional development which activities are related to 

space, in order to increase the level of competitiveness of the region by ensuring 

the development of infrastructure and high technology; 

• creation of a regional system of remote sensing of the Earth   emote 

Sensing) and ensuring systematic retrieval of remote sensing data to meet public 

needs in the field of state security, agro-industrial production, land relations, nature 
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management, territorial development, monitoring of agricultural land use and 

community databases. 

Digitalization is integrating into the sphere of land relations no less rapidly. 

Today in our country there are many controversial issues regarding the circulation 

of agricultural land, as well as there is no consensus on how to solve this major 

problem of land reform. Currently, Ukraine is not limited to lifting the moratorium 

on land, and this program is also aimed at introducing a transparent and 

competitive market. One of its main elements is the introduction of electronic 

bidding. 

After the opening of the agricultural land market, the sale and purchase will 

be allowed to citizens of Ukraine, Ukrainian legal entities, territorial communities 

and the state. It is noted that the sale of the state land fund will have to be carried 

out exclusively through auctions at public auctions, where all participants will have 

equal access to them. 

Land auctions will be conducted through a single electronic trading system, 

in real time on the Internet. Based on the results of the auction, a contract of sale, 

lease of superficies, or emphyteusis of the land plot concluded with the winner of 

the auction, who offered the highest price, will be concluded. Accordingly, a new 

procedure for land auctions will apply. It involves the automation of a number of 

processes, such as bidding and more. All documentation related to land auctions 

will be open and will ensure the effectiveness of the organization and conduct of 

the above auctions 
1
. 

Large-scale changes have been introduced in the center of land relations – the 

State Land Cadastre of Ukraine. The urgency of the problem of reforming the State 

Geocadastre is due to the obsolescence of the Public Cadastral Map and the need 

for an inventory of land, the creation of a single resource that would contain all the 

information on the land fund. The State Land Cadastre is the only state 

geoinformation system of information on lands located within the state border of 

Ukraine, purpose, restrictions on use, as well as data on quantitative and qualitative 

characteristics of lands, their assessment, distribution of lands between owners and 

users. Maintenance of the State Land Cadastre is carried out by creating an 

appropriate state geodetic and cartographic basis, making information and changes 

about the objects of the State Land Cadastre, their processing and systematization. 

It is necessary to ensure that the cycle of land acquisition, re-registration or 

lease is fully digitized. The existing pandemic perfectly demonstrates how this 

service is necessary. In land relations, 80% of the most popular services have 

already been translated online. Some of the services are still under development, as 

they require, for example, scanning the archive. 

The reset of the State Land Cadastre is divided into several stages: 

1. Creation of orthophotos and 3-D models of the Ukraine territory. 

                                                 
1 Stepskaya O.V. Scientific and practical analysis of problem aspects of contractual land relations / 

Actual problems of legal regulation of agrarian, land, ecological and nature-resource relations in 

Ukraine: collective monograph / repr. ed.: T.E. Kharitonova, І.І. Karakash.  dessa:  ublishing 
House "Helvetica", 2018. P. 151-171. 
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2. Filling with information GLC, which provides: 

•    % inventory of state agricultural lands; 

• inventory of other state lands; 

• entering information on the qualitative characteristics of land. 

3. Creating an electronic register of certified land surveying engineers and 

surveyors. 

There are currently more than twelve branch and departmental cadastres in 

Ukraine, which reflect cartographic information. In addition, there are separate 

geographic information systems created by public authorities and local 

governments. 

Thus, the state forest cadastre contains information on environmental, 

economic and other quantitative and qualitative characteristics of the forest fund. 

The water cadastre stores information about water objects and records of their use. 

In the agrochemical map of soils you can get acquainted with the composition of 

soils, assess the fertility and content of the main trace elements. The State Cadastre 

of Fauna, the State Cadastre of Mineral Deposits and Manifestations, the Cadastre 

of Medicinal Resources, Flora, Territories and Objects of the Nature Reserve Fund, 

and the Interactive Soil Map are a non-exhaustive list of systems that include 

disparate information that is relevant in one way or another to land plots. 

Obviously, it is necessary to clearly systematize and create a single system 

that would summarize all the information about the land fund – from soil quality to 

the resource potential of a particular land. 

Thus, the State Geocadastre already contains the following information: 

• administrative boundaries; 

• index-cadastral map; 

• orthophotos; 

• ground section; 

• agro-production groups of soils; 

• hydrography; 

• points of the state geodetic network; 

• restrictions on land use; 

• normative monetary valuation data. 

The State Geocadastre has signed memoranda of cooperation with the State 

Water Agency, Gosgeonadra, SES, Ministry of Energy, and the Ministry of 

Regional Development. 

The following new information layers will be created on the Public cadastral 

map: 

• conditional coastal protection strip; 

• unregistered territories; 

• forests; 

• nature reserve fund; 

• geonadra  special permits . 

Information on land available to managers should be open and accessible to 

both citizens and investors. This will create more favorable conditions for land 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

78 

reform. 

In fact, the new State Geocadastre is a map on which all the necessary objects 

will be marked: nature reserve fund, forests, natural objects, separate land plots, 

subsoil. This information is currently being manipulated by its managers. Now to 

obtain the relevant information you need to contact many authorities. The main 

task is to unite all cadastres and databases. This will protect citizens from 

corruption and create the conditions for investment. 

According to government forecasts, the reform of the State Land Cadastre 

will be an important step towards transparency of the land market in Ukraine. 

Community planning will become cheaper, which will lead to economic growth of 

the country and the creation of a positive investment climate. 

Digitization in land relations is to ensure transparency and tracking of land 

relations, as well as providing reliable information about landowners, the cost of 

the transaction, and so on. Of course, personal data on land owners and users will 

not be disclosed, but all data on the coordinates of land turning points will be 

disclosed. The main tool of this project is a geoportal, which will collect the results 

of remote sensing data of the lands of Ukraine and connect a public cadastral map. 

It is planned to update information on forests, unregistered areas, conditional 

coastal protection strips, etc. On the obtained map you can see the boundaries of 

the plots, whether they are cultivated or not, what crops grow there, what soil 

moisture, what crop vegetation index and more. 

Another innovation is the creation of a national geospatial data infrastructure. 

The system should combine all registers and information databases of the state, 

with the help of which citizens will be able to obtain relevant documents in a 

simplified manner. 

Unfortunately, land relations today are record-breaking. Some steps and 

procedures were created artificially. To compare the ratio of time spent on the 

same service online and "live": one day versus seven working days. It should be 

emphasized that some elements of land relations can be optimized painlessly. By 

digitalizing even some of the functions of government in the field of land relations, 

systemic corruption can be made impossible. This was proved, for example, by a 

pilot project on the extraterritorial approval of land management projects – the 

project goes to an expert from another area, and he considers it, focusing on 

compliance with the law, rather than the opportunity to receive a reward
1
. 

Today, Ukraine's economy has both an applied and theoretical and legislative 

basis in order to strengthen its position among the countries of the world. However, 

its digitalization is still mostly innovative. Therefore, a combination of theoretical 

research with the current needs and capabilities of stakeholders is a must for the 

national economy. 
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2.2 Оцінка конкурентних позицій аграрного сектора України у 

глобальному середовищі 

В умовах інтеграції країни в систему сучасного світового господарства 

особливої актуальності набуває забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки. Україна має значний аграрний потенціал, отже це 

повною мірою відноситься і до сільськогосподарської продукції та 

продовольства
1
. В останні роки країна займає одну з провідних позицій на 

світовому ринку зернових та технічних культур, і вже декілька років входить 

в трійку провідних експортерів зерна. У    9 р. аграрний сектор забезпечив 

44% усіх валютних надходжень від зовнішньої торгівлі держави  у    9-

2012 рр. в середньому   %, в    4 р. – 3 %, а в    6 р. – 42% . Обсяги 

відповідного імпорту є майже вчетверо нижчими, що стабільно формує 

додатне сальдо зовнішньоторговельного балансу агропродовольчої 

продукції. Частка агропродовольчої продукції в загальному експорті держави 

наразі стабілізувалася поряд із стабільним нарощуванням агропродовольчого 

експорту. Оцінки свідчать, що у    9 р. таке нарощування було досягнуто за 

рахунок зростання фізичних обсягів експорту  індекс фізичного обсягу 

експорту становив    ,7% , оскільки експортні ціни знизилися порівняно з 

попереднім роком  індекс цін агропродовольчого експорту склав на 

97,5% .Тобто, у минулому році вітчизняним аграріям лише завдяки 

нарощуванню фізичних обсягів експорту вдалося додатково отримати 

3,9 млрд. дол. США експортної виручки. Таким чином забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору є важливою 

складовою економічної політики країни. 

Загальновизнано конкурентоспроможність визначають як індикатор 

спроможності постачати товари й послуги туди, де можна знайти покупців, за 

цінами, які нижчі, ніж у конкурентів, заробляючи при цьому прибутки не 

менші, ніж альтернативні доходи, які можна було б отримати за 

альтернативного використання задіяних ресурсів
2
. Тобто 

конкурентоспроможність обумовлює наявність у виробника: 

здатність задовольняти вимоги покупців продукції щодо своєчасності 

поставок та очікуваної якості продукції; 

здатність задовольняти вимоги споживача як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринку щодо ціни на продукцію; 

здатність ефективно використовувати ресурси. 

Вітчизняний аграрний сектор та його ефективність необхідно оцінювати 

з позицій його ролі у національній економіці та життєдіяльності всього 

суспільства. Головне призначення сільського господарства – задоволення 

потреб населення в продуктах харчування, без чого неможливе матеріальне 

виробництво і духовне життя людей. Незважаючи на позитивні тенденції до 

                                                 
1Zinchuk, T., Kutsmus, N., Kovalchuk, O., Dankevych, V., Usiuk, T. Institutional Transformation 

of Ukraine’s Agricultural Sector. Review of economic perspectives.2017, Vol. 17, Issue 1, 57–80. 
2Прокопенко К. Ефективність сільськогосподарських підприємств в кризових умовах.Облік 
і фінанси АПК.     . № 3. С.   3–129. 
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зростання валового виробництва як у рослинництві, так і у тваринництві, 

існує потреба у подальшому нарощуванні обсягів продукції, особливо в 

умовах посилення позицій країни на зовнішніх ринках. Отже, всебічний 

розвиток сільськогосподарського виробництва, стійке зростання обсягу 

сільськогосподарської продукції при скороченні витрат використовуваних 

ресурсів у розрахунку на одиницю продукції і, насамперед, забезпечення 

конкурентоспроможності є об'єктивною необхідністю. 

Сільське господарство України є однією з галузей національної 

економіки, які позитивно впливають на формування ВВП країни. Так, за 

даними Держстату України у    9р. порівняно з      р. ВВП країни зріс на 

3, %, водночас валова додана вартість аграрного сектору показала приріст 

 ,3%, при тому, що частка його у загальному ВВП складає близько   %
1
. 

Аграрний сектор України вже багато років поспіль залишається найбільш 

стійким до впливу довготривалих економічних ускладнень.  

Аграрна галузь у     –   9 рр. показала високі результати. У      р. 

обсяги сільськогосподарського виробництва порівняно з    7 р. зросли на 

 , %, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на   , %, у 

господарствах населення – на  ,7%. Індекс виробництва продукції 

рослинництва у      р. порівняно з    7 р. становив    , %, продукції 

тваринництва –    , %. У    9 р. аграріям вдалося утримати темпи росту і 

обсяги сільськогосподарського виробництва зросли ще на  ,4%, що було 

досягнуто завдяки сільськогосподарським підприємствам, де виробництво 

зросло на  ,7%, оскільки у господарствах населення відбулося скорочення 

виробництва на  ,9%. Індекс виробництва продукції рослинництва у    9 р. 

порівняно з      р. становив  , %, продукції тваринництва –  , %. Однією з 

причин цього були достатньо сприятливі кліматичні умови для виробництва 

сільськогосподарської продукції, завдяки чому два роки поспіль був 

отриманий рекордний для України урожай зернових – 7 , 5 та 75,  млн. т 

відповідно. Крім того, за два роки  порівняно з    7 р.  зросло виробництво 

ріпаку  на 49,5% , соняшнику  на  4,7 , овочів  на  ,4% 
2
.  

Завдяки наявності кормової бази відбувається поступове нарощування 

поголів'я птиці. Так, чисельність поголів’я птиці протягом    9 р. постійно 

зростала. Станом на   січня      р. їх поголів’я було більшим, ніж на   січня 

   9 р. на 4, %. Необхідно особливо підкреслити, що зростання чисельності 

поголів’я птиці у сільськогосподарських підприємств було ще суттєвішим – 

на 7,5%. Однак, слід зазначити, що відбувається постійне скорочення 

поголів’я свиней  на 4,9% , овець та кіз  на 5, %  і великої рогатої худоби  на 

7, % . Серед основних проблем тваринництва є скорочення поголів’я корів 

                                                 
1Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у    9 році. Експрес-випуск. 

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/83.pdf 
2Сільське господарство України    9. Статистичний збірник. Державна служба статистики 

України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ 
kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf 
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 на 6, %  Водночас, за рахунок розвитку птахівництва на 5, % зросло 

виробництво м'яса та на 3,4% яєць. 

Все це відповідним чином впливає на позиції вітчизняного аграрного 

сектора на зовнішніх продовольчих ринках. 

Майже   % експортних надходжень формує продукція рослинництва та 

рослинні жири, насамперед, зернові культури й соняшникова олія. Частка 

готових харчових продуктів протягом    5-2017 рр. скоротилася з 3  до 

 5,9%. Однією з таких причин стало обмеження ввезення агропродовольчої 

продукції до країн Євразійського економічного союзу  ЄАЕС , куди вона 

традиційно поставлялася. Це інтеграційне об’єднання було утворено з   січня 

2015 р. Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном та Російською 

Федерацією. У    7 р. експорт агропродовольства до цих країн становив 

755,9 млн. дол. США, або 4 % від рівня    4 р., а у    9 р. – 93 ,5 млн. дол. 

США  переважно за рахунок експорту в Білорусь, який формує ці обсяги на 

64,3%).  

Наразі загальні обсяги експорту готових харчових продуктів зростають. 

У    9р. це зростання становило 6,7% порівняно з попереднім роком, однак 

частка цієї групи товарів в агропродовольчому експорті після дворічного 

зростання знову зменшилися і становила  4,5%.  

У табл.   наведена географія вітчизняного агропродовольчого експорту 

 без країн ЄС . Протягом     -   3 рр. головним імпортером була Російська 

Федерація при постійному зниженні своєї частки в обсягах українського 

агропродовольчого експорту. У    4 р. Російська Федерація скоротила 

продовольчий імпорт з України більше, ніж у два рази і перестала бути 

найбільшим імпортером українського продовольства. У    5 р. відповідні 

товаропотоки скоротилися ще у 3,3 рази, у    6 р., через введення 

Російською Федерацією ембарго на імпорт продовольства з України, вони 

становили 93,  млн дол. США  4, % від рівня    3 р. , у    9 р. – 64,3 млн 

дол. США.  

Таблиця 1 – Динаміка зовнішньої торгівлі України агропродовольчою 

продукцією з найбільшими країнами-імпортерами, млн дол. США 
Країни 2011 2013 2014 2017 2018 2019 

Китай 103,1 484,0 764,9 1015,3 1171,0 1953,4 

Єгипет 862,2 1524,3 1390,9 1257,9 888,7 1674,0 

Індія 944,9 1079,4 1390,9 1953,4 1856,1 1545,5 

Туреччина 883,6 688,3 665,6 928,9 800,2 1543,9 

Ізраїль 268,4 443,5 377,6 411,2 337,0 456,0 

Саудівська Аравія 551,7 427,8 629,1 358,8 588,7 390,2 

Іран 403,4 526,1 591,2 527,6 420,8 207,7 

Російська Федерація 2025,0 1941,1 911,8 102,3 92,2 64,3 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

Натомість суттєво посилюється значення Китаю, Індії, Єгипту, а також 

інших країн Азії та Північної Африки як імпортерів вітчизняної продукції. 

Основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції 

залишається ринок Азії, котрий дещо зменшив частку в структурі 
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українського експорту у    9 р. до 4 , % з 45% у    7р. Основними 

країнами-партнерами з Азії у    9 р. виступали – Індія, Туреччина і Китай. 

Наразі активізуються торгівельні відносини у сфері агропродовольства із 

Індонезією, де агропродовольчий експорт за період     -   9 рр. зріс із  6,3 

до 56 ,  млн дол. США. 

На другому місті серед груп країн-експортерів є країни ЄС, з часткою 

33%, де головними партнерами є Нідерланди, Іспанія і Німеччина. Трійку 

лідерів закривають країни Африки, котрі в свою чергу займають  4,9%. 

Основними партнерами з Африки є Єгипет, Туніс і Марокко.  

Україна, попри відносно невисоку ефективність діяльності аграрного 

сектору, не найвищу порівняно із світовими аграрними лідерами 

урожайність, продуктивність, займає досить вагоме місце у 

світогосподарських пропорціях за валовими показниками 

сільгоспвиробництва та часткою у світовому виробництві  табл.  , 3 . 

Таблиця 2 – Місце України серед перших    світових виробників 

сільськогосподарської продукції 
 1992 2000 2005 2010 2014 2017 2019 очік.** 

Пшениця 7 13 11 11 10 7 7 

Ячмінь 5 8 7 3 5 3 4 

Кукурудза 18 19 15 10 5 8 6 

Насіння соняшнику 4 3 2 1 1 1 1 

Ріпак 17 17 14 9 9 6 5 

Соя  20 -*) 11 10 8 8 9 

Молоко 6 8 10 14 16 10 11 

Джерело інформації: розраховано за даними ФАО. 
*) не ввійшла у перших двадцять світових виробників. 

**) дані FASUSDA 

 

Протягом усього періоду незалежності Україна стабільно входить в 

першу десятку країн – світових виробників ячменю, гречки, соняшнику, 

картоплі, цукрового буряку і наразі вже входить першу десятку виробників 

пшениці, кукурудзи, молока. Особливо швидкими темпами в останні роки 

Україна нарощує виробництво кукурудзи, ріпаку, сої, що відобразилося на її 

місці серед світових виробників. 

Таблиця 3 – Частка сільськогосподарської продукції, виробленої 

Україною, у світовому виробництві, % 
 1992 2000 2005 2010 2014 2017 2019 очік.* 

Пшениця 3,5 1,7 3,0 2,6 3,3 3,6 3,8 

Кукурудза на зерно 0,5 0,6 1,0 1,4 2,8 2,3 3,2 

Насіння соняшнику 9,7 13,1 15,4 21,5 24,5 29,0 29,9 

Ріпак 0,4 0,3 0,6 2,4 3,1 3,0 4,9 

Соя  0,1 0,04 0,3 0,6 1,3 1,2 1,1 

Джерело інформації: розраховано за даними ФАО. 
*) дані FASUSDA 

 

Нарощує Україна й частку у світовому виробництві агропродовольчої 

продукції поглибленої переробки. Так, за даними FASUSDA в    9 р. 
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Україна виробила 3 , % світових обсягів соняшникової олії, 6, % – ячменю, 

1,5% – молока.  

Відповідно, Україна є й провідним світовим експортером, зокрема, 

соняшникової олії    місце , кукурудзи  4 місце , ячменю    місце , ріпаку 

(2 місце , пшениці  5 місце , м’яса птиці  5 місце   табл. 4 .  

Таблиця 4 – Частка України у світовому експорті 

сільськогосподарської продукції, % 
 1992 2000 2005 2010 2013 2017 2019 очік.* 

Ячмінь 1,4 3,6 13,6 17,3 7,5 17,3 17,6 

Кукурудза - 0,2 3,1 2,7 13,5 13,3 19,3 

Насіння 

соняшнику 
2,6 21,7 1,1 8,2 1,3 2,2 3,7 

Ріпак 0,2 0,7 2,1 7,0 11,1 8,5 20,0 

Соя 0,03 0,02 0,3 0,2 1,4 1,9 1,6 

Олія соняшнику 3,7 15,3 21,3 37,6 37,8 55,8 54,8 

Джерело інформації: розраховано за даними ФАО. 

*) дані FASUSDA 

 

Україна також входить до двадцяти країн-лідерів у експорті сухого 

молока    місце . Крім того, українські агроекспортери збільшили продаж 

меду у  ,5 раза порівняно з    3 р. і у      р. зайняли   місце у світі із 

часткою експорту 4,4%. 

Дані Міністерства сільського господарства США  USDA  

підтверджують високу позицію України у світовому виробництві й експорті 

певних видів агропродовольчої продукції  див. табл. 5, 6 . 

Таблиця 5 – Частка України у світових показниках зернового ринку,% 
 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2017/ 

2018 

2020/2021 

(очік.) 

Пшениця та продукти її переробки 

Виробництво 3,0 2,6 3,1 3,4 3,6 3,6 

Експорт 6,9 3,2 6,0 6,9 9,4 10,1 

Кукурудза 

Виробництво 1,3 1,4 3,1 2,8 2,3 3,3 

Експорт 5,5 5,5 15,4 13,9 13,3 18,1 

Ячмінь 

Виробництво 7,8 6,9 5,2 6,7 6,1 6,3 

Експорт 33,3 16,1 16,0 15,4 17,3 19,5 

Джерело: розраховано за даними FASUSDA. 
 

В Україні існує значний потенціал для збільшення експорту аграрних та 

харчових продуктів за подальшою географічною та товарною 

диверсифікацією українського експорту. При цьому, першочергова увага 

приділяється збільшенню питомої ваги перероблених продуктів харчування з 

вищою доданою вартістю в загальній структурі експорту. 

Привабливим для виробництва та експорту є органічний ринок, 

оскільки рентабельність бізнесу практично в будь-якому з його сегментів 

істотно вище, ніж у традиційному аграрному. За інформацією комерційної 
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служби Посольства США в Україні, середня окупність інвестицій в 

українське органічне землеробство становить приблизно 3  %.  

Таблиця 6 – Частка України у світових показниках ринку насіння 

соняшнику та соняшникової олії, % 
 Виробництво Експорт 

2014/ 

2015 

2017/ 

2018 

2020/ 

2021 (очік.) 

2014/ 

2015 

2017/ 

2018 

2020/ 

2021 (очік.) 

Насіння соняшнику 25,8 29,0 29,9 2,7 2,2 4,4 

Соняшникова олія 29,1 32,1 33,4 52,6 55,8 54,1 

Джерело: розраховано за даними FASUSDA. 

 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний 

внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 

розвиватись з початку     -х років, склавши: у    4 році –     тис. євро, у 

   5 році –     тис. євро, у    6 році –4   тис. євро, у    7 –5   тис. євро, у 

2008 – 6   тис. євро, у    9 –  ,  млн. євро, у      –  ,4 млн. євро, у      р. 

цей показник зріс до 5,  млн. євро, у      році – до 7,9 млн. євро, у    3 р. – 

до   ,  млн. євро, у    4 р. – до  4,5 млн. євро., у    5 р. – до  7,5 млн. євро, 

у    6 р. –   ,  млн. євро, у    7 р. –  9,4 млн. євро, у      р. – 33,  млн. 

євро
1
. 

Однак за обсягом внутрішнього ринку органічних продуктів Україна 

займає лише  5-е місце в Європі. З кожного гектара органічних сільгоспугідь 

у нашій країні на внутрішній ринок потрапляє продукції лише на € 5 , в той 

час як у країнах Європи на   га припадає в середньому €  345 внутрішнього 

ринку
2
. Це спричинене орієнтацією органічного виробництва України 

насамперед на експорт. 

На ринку тваринницької продукції Україна поки не відіграє значної ролі 

ні як виробник, ні як експортер. Певний час вона входила до десятки 

найбільших імпортерів м’яса. Водночас, ураховуючи доволі стрімкий 

розвиток світового ринку м’яса та молока, а також продовження зростання 

птахівництва, у вітчизняних виробників з часом є перспектива зайняти гідне 

місце й на світових ринках тваринницької продукції. 

Згідно з прогнозами експертів FA - ECD, протягом найближчого 

десятиліття світовий попит на сільськогосподарську продукцію зросте на 

15 відсотків, тоді як зростання сільськогосподарського виробництва буде 

відбуватися трохи швидше, в результаті чого ціни на основні 

сільськогосподарські товари з урахуванням інфляції залишаться на рівні або 

нижче поточних значень. 

                                                 
1A booming organic sector: 57.8 million hectares of organic agricultural land – the organic market 

grows to almost 90 billion US Dollars. IFOAM. 2018. URL: 

https://www.ifoam.bio/en/news/2018/02/14/booming-organic-sector-578-million-hectares-organic-
agricultural-land-organic-market 
2Willer, H., Lernoud, J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2019. 

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International, 
Bonn. 2019. 353 p. ISBN 978-3-03736-119-1 
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Сучасні світові тенденції розвитку агропродовольчих ринків 

формуються під дією наступних чинників: 

ємність світового ринку продовольства розширюється при значному 

погіршенні факторів виробництва та формування ресурсів, включаючи 

зниження забезпеченості орними угіддями і водою; 

модифікується концепція конкурентоспроможності, посилюючи вплив 

факторів, що визначають стійкість розвитку, якість і ціну; 

перехідні запаси світових ресурсів скорочуються, знижуючи стійкість 

збалансованості продуктових ринків; 

динаміка дефіциту продукції, обумовлена темпами приросту попиту, в 

півтора рази випереджаючими відповідний показник пропозиції; 

глобалізація харчової промисловості посилює конкуренцію, 

погіршуючи кон'юнктуру ринку; 

лібералізація торгівлі аграрною продукцією, посилюючи конкуренцію, 

сприяє застосуванню заходів тарифного та нетарифного регулювання; 

нетто-імпортери стикаються з обмеженою можливістю закупівель 

продукції, що обумовлює виникнення кризових явищ; 

на ринку посилюється орієнтація на стійкість сільської території, 

інноваційний розвиток, багатофункціональність сільського господарства. 

Підвищення врожайності та інтенсифікація виробництва, зумовлені 

технологічними інноваціями, приведуть до зростання виробництва, навіть 

якщо площа оброблюваних земель залишиться незмінною. У той же час 

з'являються нові фактори невизначеності крім звичайних ризиків, з якими 

стикається сільське господарство. До них відносяться торгова напруженість, 

поширення хвороб сільськогосподарських культур і тварин, зростаюча 

стійкість до протимікробних препаратів, що регулюють відповідні заходи на 

нові методи селекції рослин і все більш екстремальні кліматичні явища. До 

невизначеності слід віднести також зміну переваг в раціоні харчування та 

політичні заходи у відповідь на тривожні світові тенденції щодо ожиріння. 

Ще одним фактором ризику функціонування світових ринків є 

підвищена невизначеність щодо майбутніх торговельних угод між 

декількома важливими гравцями на світових сільськогосподарських ринках. 

Продовження зростання торгової напруженості може призвести до 

скорочення і зміни напрямків торгівлі, що відіб'ється на міжнародних і 

внутрішніх ринках. 

Додатковий попит на продовольство буде виникати переважно у 

регіонах з швидким зростанням населення, яке буде супроводжуватися 

збільшенням споживання сільськогосподарської продукції в формі 

продовольства і кормів, а також в промислових цілях. Структура харчування 

продовжить змінюватися під дією зростання доходів і урбанізації. 

Очікується, що споживання основних продуктів харчування на душу 

населення залишиться на попередньому рівні, оскільки рівень попиту на них 

більшості населення світу досягнув насичення. Також очікується збільшення 

споживання цукру і рослинних масел на душу населення, що обумовлено 
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урбанізацією і переходом на напівфабрикати і продукти швидкого 

приготування. 

Подальше розширення масштабів та інтенсифікація в секторі 

тваринництва призведуть до зростання використання сільськогосподарських 

культур на корм худобі. Високий попит на продукти тваринного походження 

стимулюватиме розширення виробництва в тваринницькому секторі за 

рахунок збільшення поголів'я худоби. У поєднанні з зростанням обсягів 

реалізації це буде стимулювати попит на корми для тварин, при цьому 

очікується, що частка кормових культур, таких як кукурудза і соя, виросте в 

світовій структурі сільськогосподарських культур. Отже, очікується, що в 

найближче десятиліття зростання споживання зернових для кормів 

перевищить зростання споживання зернових для продовольства. 

Очікується, що експорт для майже всіх сільськогосподарських 

продуктів залишатиметься зосередженим серед стабільних груп ключових 

постачальників. І зазначається, що помітним є посилення присутності 

України на світових зернових ринках, яке збережеться.  

Слід зазначити, що згідно прогнозу розвитку аграрного ринку  ECD-

FA  на    9-2028 рр. Україна присутня на ключових позиціях практично у 

всіх сегментах виробництва та експорту зернових та олійних культур та 

виступає вже як традиційний гравець на цих ринках
1
.  

Вагомим чинником, який впливатиме на світову та національні 

економіки у поточному році є пандемія C  ID- 9, яку відчули на собі всі без 

винятку галузі світової економіки. 

Пандемія C  ID- 9 вплине на всі галузі економіки, проте різною 

мірою. Сільське господарство відноситься до галузей, стійких в умовах 

карантинних заходів. Вітчизняний агропродовольчий сектор в цих умовах 

буде знаходитися під впливом наступних факторів: 

– зниження цін на глобальному ринку внаслідок надлишку пропозиції; 

– обмеження в роботі ресурсозабезпечуючих галузей, що призведе до 

ускладнень в закупівлі посівних матеріалів, ЗЗР та добрив; 

– зростання обсягів замовлень з боку супермаркетів для уникнення 

дефіциту окремих категорій товарів; 

– складності із реалізацією продукції для дрібних агровиробників; 

– стабільний попит в сегменті базових продуктів – хліб, м'ясо, яйця і 

молоко; 

– зниження попиту в сегменті преміальних товарів через зменшення 

купівельної спроможності населення. 

Пом'якшення негативного впливу C  ID- 9 на сільськогосподарський 

сектор потребує заходів для забезпечення доступу виробників до 

фінансування, ринків та вдосконаленого регулювання. C  ID- 9 вплинув на 

виробництво через погіршення доступу до матеріальних і фінансових 

ресурсів і на продаж через обмеження каналів збуту  включаючи відкриті 

                                                 
1OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. Organisation for Economic Co-operation and 
Development. URL: https://www.oecd.org/agriculture/oecd-fao-agricultural-outlook-2019/ 
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ринки для домогосподарств  та експортні ринки для середнього та великого 

бізнесу. Важливою є мінімізація впливу обмежень на логістику працівників, 

транспортування товарів та їх продаж за традиційними каналами збуту при 

збереженні безпечних умов експлуатації: 

- для вирішення проблеми недостатньої потужності для переробки та 

зберігання продукції необхідно забезпечити доступ фермерів до 

фінансування шляхом запровадження програм з формування регіональних 

фондів для стимулювання виробництва локальної продукції із доданою 

вартістю та підвищення ефективності програм державного субсидування; 

- для забезпечення безперебійного збуту сільськогосподарської 

продукції необхідно забезпечити виробникам доступ до ринків шляхом 

налагодження каналів збуту, покращення доступу до знань та інформації 

щодо підвищення ефективності виробництва та організації збуту, а також 

сприяння доступу на експортні ринки малого бізнесу; 

- для довгострокового розвитку галузі та поліпшення інвестиційного 

клімату необхідно створити сприятливе регуляторне середовище для 

виробників, зокрема забезпечення своєчасного надання всіх 

адміністративних послуг в карантинних умовах та підвищення прозорості 

ринку. 

Прогноз для агропродовольчого сектора є доволі сприятливим, зокрема 

очікується зростання попиту на продукцію, яка є сировиною для виробництва 

базових харчових продуктів, а також під час карантину зростання попиту на 

товари з тривалим терміном придатності, а після завершення карантину 

поступове відновлення окремих сегментів в залежності від цінової політики.  

Згідно з прогнозами розвитку аграрного ринку, які вказують на 

присутність України на ключових позиціях практично у всіх сегментах 

виробництва та експорту зернових та олійних культур, у середньостроковій 

перспективі експортний агропродовольчий потенціал України буде 

затребуваний повною мірою. Основними напрямами експорту 

продовжуватимуть залишатися сировинна група, а саме продукція 

рослинництва  кукурудза, пшениця, насіння соняшнику, ріпаку, соєві боби  

та рослинні олії, розвиватиметься також плодоовочевий напрям експорту. 

Водночас можна очікувати динамічного нарощування експорту 

тваринницької продукції, насамперед, курятини, яєць та, за умови активного 

розширення ринків, молочної продукції. 

Перспективи розвитку вітчизняного виробництва сільськогосподарської 

продукції визначатимуться можливостями збільшення частки товарних груп 

із високою доданою вартістю. Зокрема, Україна має досить великий 

потенціал для нарощування переробки і збільшення експорту не тільки 

соняшникової олії, по переробці якого наша країна займає і сьогодні 

лідируючі позиції, але і експорту продуктів переробки зернових культур в 

цілому. Слід зазначити, що саме продукція із глибокою переробкою має 

стабільний попит на світовому ринку, генерує високі ціни, може забезпечити 

значне зростання обсягів експортної виручки. 
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2.3 Європейський досвід формування термінологічної бази рахунку 

матеріальних потоків 

Формування термінологічної та понятійної бази рахунку матеріальних 

потоків системи еколого-економічного обліку найглибше охарактеризовано у 

методичному посібнику Євростату
1
. У зазначеному посібнику для 

характеристики матеріальних потоків використано три виміри: перший – 

територіальний вимір  для позначення походження та призначення потоків  – 

внутрішній чи решта світу    W ; другий – життєвий цикл  щоб показати чи 

спостерігаються потоки безпосередньо  – прямі чи непрямі; третій – розмір 

продукту  щоб показати чи входять потоки у економічну систему  – 

використання чи не використання. 

Внутрішні потоки – це матеріали, які видобуваються з національного 

середовища або виробляються в ньому. Прямі потоки – це матеріали, які 

фізично потрапляють у національну економіку  тобто система, за якою 

створюються рахунки  як ресурси.  

Непрямі потоки – матеріальні потоки для виробництва продукту на 

вході процесу виробництва. Невикористані потоки – це матеріали, які 

видобуваються з навколишнього середовища без наміру їх використання, 

тобто матеріали, переміщені на системній межі загальноекономічних 

рахунків матеріальних потоків за призначенням і за допомогою технологій, 

але не для використання. Прикладами є грунтові розкопки та розкопки 

гірських порід під час будівництва. 

У зазначеному посібнику розкрита термінологічна та понятійна база 

рахунку матеріальних потоків, яка може бути адаптована до вітчизняних 

вимог та становити основу подальших методологічних розробок. 

Прямі матеріальні ресурси визначаються як усі тверді, рідкі та 

газоподібні матеріали  за винятком води і повітря, але включаючи, 

наприклад, вміст води чи матеріалів , що надходять у господарство для 

подальшого використання у процесі виробництва або споживання. Дві 

основні категорії – це сировина, що видобувається на внутрішньому рівні та 

сировина, що імпортується. Сума цих двох категорій є одним із показників 

похідних рахунків – прямі матеріальні рахунки. Відрахування експорту з 

цього показника призводить до внутрішнього матеріального споживання. 

Прямі матеріальні ресурси та внутрішнє матеріальне споживання є 

актуальними в національному контексті, але можуть бути менш значущими в 

глобальному
2
. 

Внутрішній невикористаний видобуток – це матеріали, видобуті чи 

іншим чином переміщені на внутрішній території призначення та за 

допомогою технологій, які не придатні або призначені для використання. 

                                                 
1 Economy-wide material flow accounts and derived indicators. A methodological guide. Eurostat. 

Luxembourg: Office for  fficial  ublications of the European Communities,     .  5 р. 
2 Economy-wide material flow accounts. HANDBOOK. Eurostat. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2018. 142 p. 
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Приклад – ґрунтові розкопки та розкопки гірських порід під час будівництва, 

невикористана біомаса з урожаю.  

Випуск (викид) в навколишнє середовище визначається як усі матеріальні 

потоки, що надходять у навколишнє середовище під час або після процесів 

виробництва або споживання. Результати включають викиди у повітря та 

воду, сміттєзвалища, а також матеріали, що дисипативно використовуються 

 наприклад, добрива або матеріали, які розтанули .  

Непрямі потоки та приховані потоки. У зазначеному посібнику 

непрямі потоки визначаються лише для загальноекономічних рахунків 

матеріальних потоків, тобто вони стосуються лише імпорту та експорту. 

Щодо ресурсів, то непрямі потоки визначаються як вхідні потоки 

матеріальних ресурсів до імпорту, які фізично не імпортуються. Щодо 

випуску, то непрямі потоки визначаються як вхідні матеріальні потоки, 

пов'язані з експортом, які фізично не експортуються. Розрізняють два типи 

непрямих потоків, пов'язаних з імпортом та експортом: використані та 

невикористані непрямі потоки. Непрямі потоки можуть бути розраховані 

тільки після заповнення рахунків за прямими  використаними  матеріалами. 

Термін «прихований потік» вживається для позначення руху пов'язаних 

невикористаних матеріалів з видобутком сировини  тобто для використання  

як на національному рівні, так і за кордоном. У зазначеному посібнику 

приховані потоки визначаються, відповідно до більшості сучасних практик, 

як синонім за невикористаний видобуток. Тому внутрішній невикористаний 

видобуток може бути названий "внутрішні приховані потоки".  

Позабалансові рахунки. Рекомендується налаштувати рахунки за 

фактичною  звітною  датою, що дасть змогу надавати більшість облікових 

записів на основі наявних даних. Однак для повного матеріального балансу 

матеріальні ресурси та випуск повинні вимірюватися послідовно. Наприклад, 

у процесах горіння паливо поєднується з повітрям і окислюється, що 

призводить до викидів у повітря, включаючи вуглекислий газ і водяну пару, а 

також інші залишки, такі як попіл. Різниця у вазі між паливними витратами 

та викидами може бути досить великою. Наприклад, лише  7% загальної ваги 

викидів C 2 – це вуглець, а 73% – кисень. Іншим прикладом є вміст води в 

надходженні біомаси чи корисних копалин або випуск  викид  відходів – 

значення, записані статистичними джерелами, часто включають вміст води в 

цих ресурсних та вихідних продуктах. 

Існують різні варіанти забезпечення узгодженості матеріального 

балансу та дозволу осмисленої інтерпретації відмінностей між ресурсами та 

випуском. У зазначеному посібнику рекомендується ввести позабалансові 

рахунки лише з метою збалансування. Вони не повинні включатися до 

показників, отриманих з рахунків. Наприклад, для вирівнювання викидів у 

атмосферу з паливом, використовуваним для спалювання, кисень повинен 

бути включений як позабалансовий рахунок для балансування на ресурсній 

стороні. Альтернативно, викиди СО2 та водяної пари можна описати лише з 

точки зору їх вмісту вуглецю та водню. Також повинні бути внесені у 
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позабалансові рахунки пункти щодо вмісту води в матеріалах. Позабалансові 

рахунки мають кількісне значення. Стосовно зазначеного прикладу, 

балансуючі елементи включають кисень для згоряння, біометаболізм та 

виробництво технічних газів, а також ресурс – воду для випаровування в 

організмі тварини та людини при метаболізмі. З боку випуску, балансуючі 

елементи включають водяну пару при спалюванні  від вмісту води в паливі 

та від окислення водню в паливі , а також випаровування води при 

метаболізмі у тварини і людини. 

Поняття непрямих потоків. Для загальноекономічних рахунків 

матеріальних потоків непрямі потоки завжди є на вході матеріальних потоків 

і виступають ресурсними потоками. Виділяють дві складові непрямих 

потоків: непрямі потоки на вході, у вигляді еквівалента сировини імпортної 

або експортованої продукції  за вирахуванням ваги імпортованого або 

експортованого товару ; непрямі потоки на вході невикористаного видобутку 

 наприклад, надмірна гірнича гірка , пов'язані з цим еквівалентом сировини. 

Коли імпорт та експорт перетворюються на їх еквівалент сировини, вага 

еквівалента сировини включає вагу імпорту чи експорту. Для 

загальноекономічних рахунків матеріальних потоків та залишків непрямі 

потоки, які базуються на еквіваленті сировини, обчислюються шляхом 

віднімання ваги імпорту або експорту з еквівалента сировини, пов'язаного з 

цим імпортом чи експортом для забезпечення адитивності.  

Імпорт еквівалента сировини дозволяє визначити ресурсний показник 

повністю на основі еквівалента сировини, замінивши їх імпортну продукцію 

на еквівалент сировини. Складання також еквівалента сировини для експорту 

дозволяє обчислити витрати матеріалу, виражені в еквіваленті сировини для 

економії. 

Деякі непрямі потоки, пов'язані з експортом, можуть складатися з 

непрямих потоків, пов’язаних із раніше імпортованою продукцією. Цей 

ефект буде особливо виражений для країн з важливими портами, де значна 

частина імпорту є прямим транзитом до інших країн  "Роттердамський 

ефект" . Рекомендується відображати прямий транзит як окрему категорію 

імпорту та експорту на рахунках та виключати прямий транзит при складанні 

показників. 

Непрямі потоки, пов'язані з імпортом та експортом, повинні 

розраховуватися за допомогою методів ресурси-випуск аналогічним чином. 

Оскільки такі таблиці ресурси-випуск зазвичай не доступні для торгових 

партнерів країни, непрямі потоки, пов’язані з імпортом, можуть бути оцінені, 

використовуючи національні таблиці ресурси-випуск. Це передбачає, що 

імпортна продукція виробляється аналогічно  матеріали, енергія, технології , 

як і продукція вітчизняного виробництва. 

У європейські статистиці класифікації основних складових 

матеріальних ресурсів базуються на таких принципах:  

– класифікації повинні дозволяти розрізняти поновлювані джерела 

енергії та не відновлювані джерела, тобто дозволяти роздільну ідентифікацію 
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біомаси;  

– основний рівень класифікації внутрішнього видобутку поширюється 

на всі інші класифікації, щоб дозволити складання субрахунків та отримання 

показників за основними групами матеріалів  наприклад, окремо для 

природного палива, мінералів та біомаси .  

Наприклад, у класифікації викидів сміттєзвалища повинні бути замінені 

викидами та витоками з полігонів. При класифікації змін запасів 

сміттєзвалища повинні бути додані до доповнень запасів та викидів витоки із 

сміттєзвалищ на вивезення. 

Як зазначалося, прямі матеріальні ресурси класифікуються за 

походженням – внутрішній видобуток  використаний  та імпорт. Прямі 

матеріальні ресурси внутрішнього походження класифікуються на три 

основні групи матеріалів: природне паливо; мінерали  металеві руди, інші 

промислові копалини, будівельні корисні копалини ; біомаса.  

Природне паливо:  

вугілля кам’яне;  

вугілля буре;  

нафта сира;  

газ природний;  

інше  торф, сланці тощо  

Мінерали:  

руди металеві: руди залізні; руди кольорових металів  руди алюміневі, 

руди мідні, інші ;  

продукція добувної промисловості  солі, спеціальні глини, спеціальні 

піски, торф для сільськогосподарського використання,інші ;  

продукція добувної промисловості для будівництва  пісок і гравій, 

щебені  включаючи вапняк для виготовлення цементу , глини  для 

виготовлення цегли тощо , блочні камені, інші . 

Біомаса  включаючи біомасу, видобуту для власного кінцевого 

використання :  

біомаса від сільського господарства – біомаса сільського господарства 

за даними статистики рослинництва  зернові, коренеплоди та бульбоплоди, 

бобові, олійні, овочі, фрукти, горіхові, культури прядивні, інші культури ;  

біомаса сільського господарства як побічний продукт врожаю  посіви 

кормових культур, солома для господарських цілей ;  

біомаса від випасу сільськогосподарських тварин  випас на 

багаторічних пасовищах, випас на інших землях  включаючи й гірські 

пасовища  ;  

біомаса від лісового господарства – деревина  хвойні, не хвойні , 

сировина, крім деревини;  

біомаса від рибництва  вилов морської риби, вилов прісноводної риби, 

інше  інші морепродукти  ;  

біомаса від мисливства;  

біомаса від інших видів діяльності  мед, збирання грибів, ягід, трав 
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тощо . 

Імпорт класифікується за рівнем виготовлення сировини, 

напівфабрикатів, готової продукції та інших виробів. Інші товари – це 

продукція без подальшої характеристики рівня їх виробництва в 

класифікаціях зовнішньої торгівлі, в основному це продукти харчової 

промисловості.  

Сировина: 

природне паливо;  

мінерали;  

біомаса;  

вторинна сировина. 

Напівфабрикати: 

з природного палива;  

з мінералів;  

з біомаси. 

Готова продукція: 

переважно з природного палива;  

переважно з мінералів;  

переважно з біомаси. 

Інша продукція: 

інша продукція абіотичного типу;  

інша продукція біотичного типу;  

інша продукція. 

Імпорт  та експорт  класифікуються відповідно до Гармонізованої 

системи опису та кодування товарів та Класифікації стандартів зовнішньої 

торгівлі. На рівні ЄС використовується комбінована номенклатура 

зовнішньої торгівлі. 

Класифікація імпорту  який також використовується для експорту  з 

його підкатегоріями сировини, напівфабрикатів та готової продукції, як 

запропоновано в зазначеному посібнику, є потенційно трудомісткою, 

оскільки вимагає узагальнення даних про торгівлю з детальних рівнів, але 

має перевагу наведення тенденцій у структурі зовнішньої торгівлі. На рівні 

ЄС імпорт може бути класифікований на основі комбінованої номенклатури 

зовнішньої торгівлі або більш сукупної класифікації продукції за видами 

діяльності.  

Подальший рівень класифікації імпорту, як і внутрішнього видобутку, 

ґрунтується на основних матеріальних компонентах товару: природне паливо 

 далі підрозділяється за видами палива ; мінерали  далі поділяються на 

метали та нерудні корисні копалини ; біомаса  від сільського господарства, 

лісового господарства, рибництва чи мисливства . 

Зазначена атрибуція матеріалу зрозуміла для основних матеріалів, таких 

як кокс  напівфабрикати палива , чавун  напівфабрикати металів  або мідний 

посуд  готові металеві вироби .  

Внутрішній невикористаний видобуток складається з трьох основних 
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груп:  

невикористаний видобуток з мінералів;  

невикористана біомаса з отриманого урожаю  втрати при заготівлі 

деревини – тобто вирубані деревини, але залишені в лісах, інші відходи 

заготівлі ;  

ґрунтові  та кам’яні  розкопки та матеріали, видобуті при видаленні 

намулу. 

Повітряні ресурси. Хоча повітря не розглядається як матеріальний 

ресурс для виведення таких показників, як прямі матеріальні ресурси, 

внутрішнє матеріальне споживання або загальна потреба у матеріалах, 

корисно оцінити потребу в кисні в деяких процесах, щоб забезпечити 

збалансованість ресурсів та випусків. Отже, кисень з'явиться як 

позабалансовий рахунок ресурсної сторони, що відповідає викидам на 

випускній стороні окислених сполук  СО2, водяна пара тощо  від спалювання 

та інших процесів. Ресурс кисню  і азоту  можна легко оцінити на основі 

формул хімічної рівноваги. Потім ресурс може бути класифікований таким 

чином: 

– кисень   2  для спалювання палива  тобто вуглецю, водню, сірки, 

азоту тощо, що містяться в паливі ; 

– кисень   2  для дихання людей і худоби; 

– азот для збалансування викидів N x від горіння; 

– повітря для інших промислових процесів  зріджені технічні гази, 

полімеризація тощо . 

Випуск матеріальних потоків можна класифікувати за основним 

призначенням, тобто за результатами випусків в навколишнє середовище та 

експортом. 

Випуск в навколишнє середовище визначається як усі матеріальні 

потоки, що надходять у навколишнє середовище, під час або після процесів 

виробництва або споживання  включається утилізація внутрішнього 

невикористаного випуску . 

Випуски в навколишнє середовище далі можна класифікувати на 

оброблені та необроблені випуски.  

Необроблені випуски відповідають утилізації внутрішнього 

невикористаного видобутку. Оброблені випуски є результатом процесів 

виробництва або споживання.  

Оброблені випуски в навколишнє середовище класифікуються на:  

– викиди та потоки відходів;  

– дисипативне використання виробів та дисипативні втрати матеріалів. 

Основними групами викидів та відходів є:  

– викиди в атмосферне повітря – від горіння та промислових процесів 

 СО2; SO2; NOx як N 2; СО; тверді речовини  включаючи пил ; N2  без 

використання продуктів і N від сільського господарства та відходів; N 3 за 

винятком N від добрив; хлор-фтор-вуглеці та галони ;  

– викиди сміттєзвалищ  з приватних домогосподарств  та побутові 
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відходи промисловості та торгівлі , з промисловості та комерції  виробничі 

відходи та відходи будівельні / знесення , від діяльності з управління 

відходами та стічними водами  мул стічних вод тощо ;  

– викиди у воду  азот  N , фосфор    , інші речовини та  органічні  

матеріали, скидання матеріалів у море . 

Дисипативні використання продуктів та дисипативні втрати 

визначаються як кількість  вага  матеріалів, які викидаються в навколишнє 

середовище як навмисно або неминуче, що є наслідком використання 

продукту. Ці потоки містять два компоненти:  

– дисипативне використання продуктів: 

дисипативне використання на землях сільськогосподарського 

призначення  мінеральні добрива, гній на присадибній ділянці, осад стічних 

вод, компост, пестициди, насіння ;  

дисипативне використання на дорогах  відтаючі та дрібнозернисті 

матеріали ;  

дисипативне використання інших видів  включаючи розчинники , 

наприклад, добрива та гній, розповсюджений на полях, або сіль та інші 

відтаючі матеріали, що розповсюджуються на дорогах; 

– дисипативні втрати – зношення  шини тощо , аварії з хімікатами, 

витоки  природний газ тощо , ерозія та корозія інфраструктури  дороги 

тощо , наприклад, гума, зношена з автомобільних шин, частинки, зношені з 

продуктів тертя, такі як гальма, втрати внаслідок випаровування води або 

інших розчинників, що насичують фарби або інші покриття .  

Дисипативне використання може бути частиною кінцевої пропускної 

здатності, наприклад, мінеральне добриво або частина його переробки; гній, 

компост та стічні води, що застосовуються на полях для переробки поживних 

речовин. Дисипативне використання продуктів та дисипативні втрати в 

основному від використання на сільськогосподарських землях  добрива, гній 

тощо ; використання на дорогах  пісок, сіль тощо ; втрати  корозія та 

стирання продуктів та інфраструктури, витоки тощо . 

Експорт класифікується так само, як імпорт, що дозволяє враховувати 

фізичні баланси торгівлі  імпорт за вирахуванням експорту  та внутрішнє 

споживання матеріалу  внутрішній видобуток плюс імпорт за вирахуванням 

експорту  за категорією матеріалів. Експорт класифікується за рівнем 

виготовлення сировини, напівфабрикатів, готової продукції та інших товарів. 

Термінологічна та понятійна база рахунку матеріальних потоків 

системи еколого-економічного обліку, яка охарактеризована може бути 

адаптована з метою здійснення оцінки використання та наявності 

матеріальних потоків  на прикладі потоків біомаси  у вітчизняну статистичну 

практику. 
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2.4 Підходи до еколого-економічної оцінки послуг запилення 

сільськогосподарських культур
1
 

Ентомофільні сільськогосподарські рослини, тобто ті культури, 

запилення яких залежить від комах, складають значну частку 

сільськогосподарського виробництва. Зокрема, за даними різних досліджень, 

комахи-запилювачі покращують врожайність від 7 % до 75% культур
2
. А 

внесок екосистемних послуг цих комах оцінюється сотнями мільйонів 

доларів
3
. 

Існують різні підходи до оцінки вартості послуг запилення. Частина 

науковців бере до уваги лише економічні вигоди від підвищення рівня 

врожайності  продуктивності  сільськогосподарських культур. Інші вчені 

зосереджуються на оцінці ролі комах-запилювачів для екосистемних послуг. 

Якщо ж підходити до питання комплексно, то доцільним виглядає врахувати 

обидва компоненти і оцінити як економічну, так і екологічну складову, 

оскільки в перспективі стан екосистеми та довкілля загалом впливає на 

продуктивність сільського господарства.  

Одним з небагатьох інструментів природно запилення, який може 

регулюватися безпосередньо людиною, є розвиток галузі бджільництва. Саме 

тому ми розглядатимемо екосистемну послугу запилення через призму галузі 

бджільництва  рис.  . 

Забезпечення сталого 

біорізноманіття

Підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур

БДЖІЛЬНИЦТВО

Порівняно недорогі послуги 

запилення

Економічні вигоди від побічної 

продукції (мед, віск та ін.)

Рисунок 1 – Фактори, які слід врахувати при еколого-економічній оцінці 

послуг бджільництва 
Джерело: побудовано автором 

 

Французький науковець Нікола Галлай у своїй праці «Економічна 

оцінка вразливості світового сільського господарства, яке постало перед 

проблемою зникнення запилювачів»
4
 під час оцінки економічної оцінки 

                                                 
1 Матеріал підготовлено в рамках НДР “Моделювання трансферу екоінновацій в 

системі« підприємство-регіон-держава»: вплив на економічне зростання та безпеку 

України” (№0119U100364), яка фінансується за рахунок державного Бюджету України  
2 Klein A.M., Vaissiere B.E., Cane J.H. Importance of Pollinators in Changing Landscapes for 

World Crops. Proceedings of the Royal Society.    7. №  74. С. 3 3-313 
3 Breeze T.D., Vaissiere B.E., Bommarco R. Agricultural Policies Exacerbate Honeybee 

Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE.    4. № 9   . 
doi:10.1371/journal.pone.0082996 
4 Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière. Economic valuation of the 

vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics. 2009. 
№ 6   3 , С.    -821 
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послуг запилення пропонує враховувати такі фактори: врожайність культур 

(Qіх), залежність врожайності від запилення (Dі) та ціна одиниці продукції 

рослинництва у конкретному регіоні Ріх)(1). 

    (1) 

Залежність врожайності рослин від запилення, яка враховується під час 

розрахунків Н. Галлаєм, оцінюється за допомогою різних методик. Для 

прикладу наведемо показники вищезгаданої залежності, пропоновані 

Світовим банком  табл.  .  

Дослідниця Сара Леонард
1
 доповнює методику, запропоновану Н. 

Галлаєм, ввівши в неї звужений територіальний показник  країна  та 

додаткову змінну – час     

   (2) 

Інший підхід, де оцінка вартості врожаю здійснюється з урахуванням 

послуг запилення пропонує група вчених на чолі з Н. Хейнлі
2
. При 

формуванні вартості виробництва дослідники пропонують врахувати такі 

фактори, як метеорологічні умови  ε , витрати на вирощування рослин  Y  та 

ціна послуг запилення   S  (3). 

     (3) 

Таблиця 1 – Залежність деяких видів ентомофільних рослин від комах-

запилювачів 

Рослина 
Латинська 

назва 
Головні запилювачі 

Залежність 

від комах 

Яблуко Malus 
domestica  

Європейська бджола  Apis mellifera , Азійська 
медоносна бджола  Apis cerana , Джмелі  Bombus 

spp.  та ін. 

80-100% 

Диня Cucumis melo  Європейська бджола  Apis mellifera , Азійська 
медоносна бджола  Apis cerana , Китайська воскова 

бджолаа  Apis cerana  та ін. 

80-100% 

Соя Glycine max,  

G. soja 

Європейська бджола  Apis mellifera , Азійська 

медоносна бджола  Apis cerana  та ін. 
10-40% 

Соняшник Helianthus 

annuus 

Європейська бджола  Apis mellifera , Азійська 

медоносна бджола  Apis cerana , Джмелі  Bombus 

spp.  та ін. 

50-100% 

Помідор Lycopersicon 
esculentum  

Бджола медоносна Apis mellifera & other spp), 
Джмелі  Bombus spp.  та ін. 

10-50% 

Джерело: Lars Hein3 

 

                                                 
1 Leonhardt, S. D., et al. Economic gain, stability of pollination and bee diversity decrease from 

southern to northern Europe. Basic and Applied Ecology. 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2013.06.003 
2 Hanley N.,Breeze T.,Ellis C., Goulson D. Measuring the economic value of pollination services: 

principles, evidence and knowledge gaps. Ecosystem Services. 2014 
3 Hein l. The Economic Value of the Pollination Service, a Review Across Scales. The Open 
Ecology Journal.    9. №  , С. 74-82  
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Продовольча та сільськогосподарська організація ООН  FA   пропонує 

гіпотезу
1
, яка дозволяє здійснити оцінку економічного впливу запилення. 

Згідно з нею, урожай  Y  залежить від рівня запилення комахами  F x   та 

самозапилення або запилення вітром  A   4 . 

       (4) 

 Відповідно до підходу Р. Морзе та Н. Калдерона, вартість запилення 

оцінюється показниками врожайності     з урахуванням коефіцієнту 

залежності окремих культур від цієї екосистемної послуги  D  та кількості 

бджолосімей    , необхідних для запилення одиниці площі посівів 

сільськогосподарської культури  5 . 

      (5) 

Згідно з результатами опитування українських бджолярів, здійсненого у 

     році, лише 6, 5% надавали оплачувані послуги запилення 

ентомофільних культур, у той час як реалізацією меду натурального 

займалося більш ніж 9 % бджолярів  рис.   . 

 
Рисунок 2 – Основні види економічної діяльності бджолярів в Україні  
Джерело: побудовано автором  

 

З іншого боку, у низці країн  наприклад в США , де законодавство чітко 

регулює ринок послуг запилення шляхом введення обов’язкової плати за них, 

надання таких послуг є основним джерелом доходів пасік. 

В Україні плата за запилення не є обов’язковою. Утім, як зазначено 

вище, частина бджолярів надають такі платні послуги. УНаказі Міністерства 

аграрної політики «Про затвердження Програми розвитку галузі 

                                                 
1 Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Функціонування ринку продукції бджільництва: наукові 
основи, стан і перспективи: Монографія. Суми: ФОПЛитовченко Є.Б.,     . С. 3  
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бджільництва в Україні» від  3. 7.   6
1
 вказано: «За оренду бджолиних 

сімей,яких використовують для запилення квіток ентомофільних культур 

протягом цвітіння,проводять орендну плату.Сума орендної плати 

можебутирізною, взалежностівід домовленостісторін». Визначати розмір 

плати за послуги запилення пропонується як   % одержаного додаткового 

врожаю внаслідок бджолозапилення. 

       (6) 

де О – орендна плата за   бджолину сім'ю, грн.;  

С – прибавка урожаю, ц/га;  

Р – ціна   ц насіння, грн.;  

Н – норма постановки бджолиних сімей на   га.  

Слід також брати до уваги факт, що запилення ентомофільних рослин 

бджолою медоносною призводить не лише до покращення врожайності 

культур, а й до підвищення якості кінцевого продукту. Так, за даними ННЦ 

«Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича»
2
, завдяки запиленню, зокрема 

покращуються такі характеристики культур: плівчастістьгречки зменшується 

на  ,4%, а енергія проростання культури зростає на  7%; зав’язуваність 

плодів яблук зростає у 5,5 років, а середня вага плоду зростає на  6%; вміст 

жирів у ріпаку зростає на 4-5%, а схожість збільшується на  6-20%. 

 З огляду на це доцільно було б при обчисленні вартості послуг 

запилення враховувати фактор покращення якості насіння та плодів культур. 

Пропонуємо доповнити порядок розрахунку показниками якості зміни 

якісних показників для кожної конкретної культури  7 . 

      (7) 
Джерело: розроблено автором на основі даних Наказу Міністерства аграрної 

політики «Про затвердження Програми розвитку галузі бджільництва в Україні» від 

13.07.2006 

 

Варто зазначити, що в умовах глобальної нестабільності, погіршення 

стану довкілля та змін клімату спостерігається підвищення рівня смертності 

комах-запилювачів, зокрема, бджіл. Одним з загрозливих явищ у цьому 

контексті є Colony Collapse Disorder  Синдром розпаду бджолосімей . За 

розрахунками В.Л. Гриценко
3
, лише у    5 роцічерез смертність бджіл та 

пов’язаних з цим втрат врожаю економіка України недоотримала   , % 

валової доданої вартості продукції агропромислового комплексу. 

У багатьох країнах  Великобританія, Україна, Молдова та ін.  

                                                 
1 Про затвердження Програми розвитку галузі бджільництва в Україні: Наказ Міністерства 

аграрної політики від  3. 7.   6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0374555-06#Text 
2 Програма розвитку галузі бджільництва Ккраїни на період    6-     рр U  : 
http://prokopovich.com.ua/2015/01/29/p-r-o-e-k-t-programa-rozvitku-galuzi-bdzhilnictva-

ukra%d1%97ni-na-period-2016-2020-rr/ 
3Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Функціонування ринку продукції бджільництва: наукові 
основи, стан і перспективи: Монографія. Суми: ФОП Литовченко Є.Б.,     . 
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спостерігаєтьсяперевищення попиту на послуги запилення над їх 

пропозицією на ринку. Кількість бджолосімей у світі зростає повільніше, ніж 

площі посівів ентомофільних рослин
1
. Згідно з базовими економічними 

законами, зменшення пропозиції та зростання попиту мало б призвести до 

висхідного руху цін на послуги запилення. Утім, реалії розвитку АПК 

України свідчать про те, що підприємства та фермери мало зацікавлені в 

послугах запилення, при цьому виробниками не враховуєтьсяфактор 

втрачених прибутків. 

Ґрунтовний підхід до оцінки таких базових категорій як попит і 

пропозиція на послуги запилення сформулювала група вчених на чолі з 

Томом Брізом. Дослідники пропонують обчислення показника pollination 

service capacity  забезпеченістьпослугами запилення     . 

 ,     (8) 

де SD – це густота пропозиції, що обчислюється співвідношенням 

кількості бджолиних сімей до площі посівів в країні n. 

DD – це задоволення попиту, що прямо пропорційна половині добутку 

площі посівів та рекомендованої кількості бджолосімей на гектар і обернено 

пропорційна сумі площ всіх посівів.  

Дослідники проаналізували дані з 4  країни Європи за    5 та      

роки. За досліджуваний період кількість бджолиних сімей в середньому 

зросла на 7%, утім в  5 країнах цей показник взагалі зменшився. У той же 

час, площа посівів ентомофільних культур зросла в середньому на  7%. 

Загалом, дефіцит комах-запилювачів спостерігався у більш ніж половині 

досліджуваних країн. 

Що ж до України, збільшення посівів олійних культур, таких як 

соняшник, ріпак та ін. стимулює зростання попиту на послуги запилення. У 

більшості регіонів країни спостерігається дефіцит запилення ентомофільних 

культур  табл.   . Загалом по Україні лише щодо запилення соняшника та 

гречки дефіцит становить 5 , %. 

У Китаї існують провінції де вид Бджола медоносна цілком зник. Утім, 

попит на послуги запилення, зокрема для вирощування фруктів, залишається 

високим. В таких умовах сільськогосподарські виробники змушені 

здійснювати пошук альтернативних методів перехресного запилення. 

Зокрема, використовується ручна праця, коли працівники з допомогою 

спеціального приладдя запилюють кожну квітку плодових дерев. 

Застосування таких послуг створює додаткові витрати і призводить до 

збільшення вартості виробництва сільськогосподарських культур. 

З огляду на ситуацію зі зміною балансу пропозиції та попиту на послуги 

запилення, уряди розвинутих країн  Франція, Німеччина та ін.  на 

державному та регіональному рівнях впроваджують політику стимулювання 

                                                 
1 Breeze T.D., Vaissiere B.E., Bommarco R. Agricultural Policies Exacerbate Honeybee 

Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE.    4. № 9   . 
doi:10.1371/journal.pone.0082996 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

100 

розвитку бджільництва.  

У такому контексті однією з альтернатив є введення податку на 

екосистемні послуги. Утім, спочатку варто оцінити підготовленість соціуму 

для введення подібних зборів. 

Таблиця 2 – Рівень задоволення попиту на послуги запилення у різних 

регіонах України  на прикладі гречки і соняху , за винятком АР Крим  дані за 

   4 рік  
Область Кількість бджолосімей, тис. Забезпеченість послугами% 

Вінницька 191,9 88,5 

Волинська 27,4 370,3 

Дніпропетровська 146 25,8 

Донецька 185,5 43,7 

Житомирська  193,4 227,5 

Закарпатська 79,1 1647,9 

Запорізька 114,6 19,7 

Івано-Франківська 147 724,1 

Київська 49,5 37,6 

Кіровоградська 120,7 21,9 

Луганська 57,6 19,3 

Львівська 65 266,4 

Миколаївська 168 36,0 

Одеська 110,5 29,5 

Полтавська 148,4 50,6 

Рівненська 49,4 479,6 

Сумська 123,7 56,8 

Тернопільська 58 148,7 

Харківська 130,6 28,4 

Херсонська 46,6 14,8 

Хмельницька 224,1 368,6 

Черкаська 124,9 68,7 

Чернівецька 81,9 1545,3 

Чернігівська 55,8 36,7 

Джерело: Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Функціонування ринку продукції 

бджільництва: наукові основи, стан і перспективи: Монографія 

 

Економічну оцінку послуг запилення з урахуванням соціальної 

аксіологічної складової запропонували британські науковці у рамках 

розробки системи оцінки вартості екосистемних послуг. У      році у 

Великобританії було проведено опитування, метою якого було з’ясувати, як 

 у грошовому еквіваленті  громадяни оцінюють вартість послуг запилення. 

Зокрема, респондентам пояснювали важливість виду Бджола Медоносна 

 латиною  для сільського господарства та біорізноманіття, після чого 

учасників опитування запитували, чи готові вони платити податок за захист 

бджіл.  

Переважна більшість респондентів  64%  висловили згоду щодо 

введення зборів на підтримку комах-запилювачів. В середньому британці 

були згодні щотижня виділяти  ,37 фунта стерлінгів на тиждень задля 

збереження популяції бджіл в країні. Таким чином загальна сума податку 
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могла б становити  ,77 млрд фунтів на рік. Це у вісім разів більше, ніж 

вартість послуг запилення у Великобританії за      рік, оцінена за 

методикою Н. Галлая   3  млн фунтів . Таким чином британці 

продемонстрували високий рівень готовності до підтримки бджільництва і 

послуг запилення.  

Огляд світових практик регуляції галузі бджільництва та підходів до 

розрахунків вартості послуг запилення продемонстрував, що ринок послуг 

запилення, як в Україні, так і на глобальному рівні, потребує трансформації. 

Удосконаленню системи формування платежів за екосистемні послуги, а 

також підвищенню економічної продуктивності бджільництва та 

рослинництва може сприяти запровадження наступних механізмів 

управління та економічного регулювання галузі: 

 .На законодавчому рівні запровадити обов’язковість оплати 

сільськогосподарськими виробниками послуг ентомофільних культур. 

 . Удосконалити механізму оцінки вартості послуг запилення, 

запропонованого у Наказі Міністерства аграрної політики «Про 

затвердження Програми розвитку галузі бджільництва в Україні» від 

 3. 7.   6, шляхом введення змінної, що демонструє покращення якісних 

показників плодів та насіння. 

3. Винести на громадське обговорення запровадження нового податку, 

спрямованого на захист довкілля від антропогенних чинників, зокрема, на 

підтримку сталого розвитку бджільництва, оскільки галузь зазнає суттєвих 

збитків через інтенсифікацію систем ведення сільського господарства. 

4. Удосконалити законодавчу базу щодо регулювання використання 

пестицидів у сільському господарстві, з метою зменшення еколого-

економічних збитків, зокрема, масового вимирання комах-запилювачів. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЗРІВНОВАЖЕНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ РЕГОНІВ ТА 

НІШЕВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ЙОГО ЧИННИК В УКРАЇНІ 

 

3.1 Концепція зрівноваженого розвитку сільських регіонів і 

пріоритетність інтересів 

Зрівноважений розвиток сільських регіонів є оптимальним варіантом їх 

розвитку, коли у цих регіонах рівномірно і взаємопов’язано розвиваються три 

основні сфери суспільного життя – економічна, соціальна та екологічна, але, 

на жаль, поки що в Україні ніщо не свідчить про хоча б у якійсь мірі 

наближення до цього варіанту на практиці. Основною сферою забезпечення 

ефективного функціонування зазначеної тріади об’єктивно була, є і принаймі 

у осяжному майбутньому залишається економічна сфера. При цьому, 

сільське господарство і надалі є основною формою економічної активності на 

селі, хоча характер цього виробництва все більше змінюється, що 

проявляється у дедалі більшій дуалізації цієї галузі та поляризації її на дві 

групи сільськогосподарських виробників – групу крупних підприємств типу 

агрохолдингів і групу малих виробників сільськогосподарської продукції, 

основними специфічними особливостями яких є власне їх розміри, які, 

власне, і визначають напрямки спеціалізації виробників у цих групах. Якщо 

крупні виробники займаються виробництвом більш традиційних видів 

продукції – вирощуванням кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та сої, а 

також інтенсивним експортомпродукції їх вирощування, то виробництвом 

переважної частини всіх інших видів сільськогосподарської продукції 

займаються малі і середні виробники, що є цілком зрозумілим, оскільки 

конкурувати малі виробники з великими у виробництві однієї ж і тієї 

продукції об’єктивно не можуть, бо така конкуренція не мала б змісту. Але і 

вести сільськогосподарське виробництво у напрямках сформованої 

спеціалізації малим виробникам стає дедалі важче в силу погіршення 

ринкових умов – ціни на продукціюна ринку перманентно знижуються разом 

із купівельною спроможністю населення; супермаркети все більше надають 

перевагу у веденні бізнесу із зарубіжними постачальниками, оскільки 

вітчизняний ринок не займається розбудовою потрібної інфраструктури, а 

самі малі виробники зробити цього не в силі через відсутність потрібних 

коштів і труднощі із їх одержанням у формі кредитів чи державної 

підтримки, а також через відсутність відповідної кооперації як наслідок 

браку необхідних умов для її розвитку. Тому все більшої актуальності 

набуває реалізація наявного потенціалу у малих сільськогосподарських 

виробників шляхом переходу на виробництво нішевої продукції, яка може 

відіграти практично визначальну роль у підвищенні рівня здатності цих 

виробників до економічного виживання у все більш гострих умовах ринку, 

оскільки нішеве сільськогосподарське виробництво може сприяти 

вирішенню проблем підвищення рівня інноваційності зазначеної групи 

виробників;проблем підвищення рівня енергетичної незалежності сільських 
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регіонів, оскільки ціла низка нішевих культур може вирощуватись на 

енергетичні потреби; проблем підвищення рівня екологічності 

сільськогосподарської продукції а значить – продовольчих продуктів, 

вироблених із неї, оскільки вирощування нішевих культур цілком може мати 

органічний характер, а в кінцевому підсумку нішеве сільське господарство є 

реальним шляхом економічного зростання виробників, зайнятих у цій сфері 

господарювання, а значить – бути джерелом коштів для вирішення і 

соціальних. І екологічних проблем у сільських регіонах.Це й обумовлює 

актуальність дослідження, результати якого представлені у даній 

публікації.Відповідно метою даної публікації є представлення основних 

результатів дослідження проблеми зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів у контексті обґрунтування адекватного розуміння сутності цього 

типу розвитку та ролі нішевого сільського господарства у створенні умов для 

практичної реалізації зазначеного типу розвитку як магістрального шляху 

забезпечення гідного життя мешканців села та необхідного рівня 

продовольчої безпеки і економічної незалежності всієїкраїни. 

Питання, які сьогодні потрібно вирішувати у зв’язку із необхідністю 

реалізації шляху зрівноваженого розвитку сільських територій, в Україні 

назріли вже давно, про що можна судити хоча б з того, що в інших країнах 

вони вже давно вирішуються і значною мірою – успішно. Навіть у сусідній 

Польщі у вирішенні питань зрівноваженого розвитку сільських територій є 

відчутний прогрес як у теорії даного явища, так і у його регульованому та 

цілеспрямованому процесі практичної реалізації, що дозволило вже зараз 

значно зменшити ступінь принципових відмінностей між польським селом і 

містом при збереженні позитивних переваг села. А в Україні зрівноважений 

розвиток сільських територій ще не набув практичного втілення, оскільки і 

на рівні теоретичного обґрунтування його суті та умов і напрямів реалізації в 

українській економічній науці немає остаточності і конкретності. 

На сьогоднішньому етапі розвитку науки, знань, цивілізації, стану 

середовища і зростання рівня усвідомлення потенційних загроз, концепція 

зрівноваженого розвитку є відповіддю на глобалізацію наростаючих проблем 

екологічного, економічного та соціального характеру. Особливо актуальнимє 

дослідження можливостей реалізації засад зазначеної концепції для 

сільського господарства і технологічно поєднаних із ним галузей, оскільки 

саме в них мають місце найбільш відчутні суперечності між потребами 

дальшої інтенсифікації використання природних ресурсів з метою 

задоволення зростаючих потреб населення, покращення рівня його життя, 

особливо у сільських регіонах, та необхідністю збереження якості цих 

природних ресурсів та природного середовища в цілому. Подальший 

розвиток аграрного сектора економіки України на основі продовження його 

трансформації об’єктивно повинен здійснюватись шляхом оптимального 

поєднання його напрямів в контексті реалізації концепції зрівноваженого 

розвитку сільських територій з врахуванням існуючих на сьогодні інтересів 

сільського населення,основних проблем українського села, наявних вже на 
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сьогодні його сильних сторін та перспективних параметрів. Суттю цієї 

концепції є розумне поєднання економічних і соціальних потреб людини з 

екологічними можливостями природного середовища та об’єктивними 

перевагами сільського способу життя.Тому головною метою подальшої 

трансформації аграрної економіки України повинно стати створення умов 

для усестороннього задоволення інтересів не лише сільськогосподарських 

виробників, але й усіх жителів села в цілому. При цьому, вихідними у 

розвитку села повиннібути інтереси селянина, а похідними вже від них – 

інтереси держави. Мова йде не про протиставлення інтересів держави і селян, 

а про те, що в умовах розвитку аграрного сектора економіки шляхом його 

реформування та створення і удосконалення відповідної інфраструктури 

державні інтереси в цій сфері можуть бути реалізовані на практиці лише 

через всебічне задоволення інтересів селянства, головними з яких є: 

економічні – забезпечення умов для вирівнювання доходів селян із доходами 

у працівників у місті, для реалізації різних підприємницьких ініціатив у 

сільській місцевості, відповідної адаптації банківського і кредитного 

обслуговування та податкової системи, для формування і розвитку 

виробничої інфраструктури, ефективного державного регулювання ринку 

продукції, виробленої у селі; соціальні – покращення умов праці, їх 

збалансування із умовами проживання і відпочинку  відродження і розвиток 

соціальної інфраструктури ; екологічні – збереження екологічної чистоти 

навколишнього середовища,природних ландшафтних комплексів, 

самобутності села та об’єктивних переваг сільського стилю життя. 

Оптимальне поєднання шляхів реалізації цих інтересів може бути 

забезпечене в умовах реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських 

територій. 

На сьогоднішньому етапі розвитку науки, знань, цивілізації, стану 

середовища і зростання рівня усвідомлення потенційних загроз, концепція 

зрівноваженого розвитку є відповіддю на глобалізацію наростаючих 

проблем. Головні засади цієї концепції полягають в 

наступному:компатибільність, тобто поєднання цілей економічних, 

екологічних, політичних і суспільних;реальність і зрозумілість цілей 

розвитку, їх здатність бути практично досягнутими;врахування здатності і 

можливості суспільства чи спільноти  якщо мова про сільські території  до 

включення в цей процес зрівноваженого розвитку  існуючі суспільно-

культурні вимоги, норми, способи поведінки ;дотримання принципу 

поверненості дій на випадок появи нових, більш прогресивних знань щодо 

зрівноваженого розвитку;наявність еластичності у сфері зміни цілей, засобів і 

способів діяльності;ефективність і терміновість досягнення цілей;висока 

економічна, суспільна, технічна і екологічна продуктивність витрат на 

реалізацію концепції зрівноваженого розвитку;обмеженість прагнення до 

зростання обсягів виробництва однорідної  такої самої  продукції і створення 

умов для розширення її асортименту  включаючи послуги  з метою 

підвищення добробуту і якості життя сільського населення;дотримання 
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узгодженості в обігу матерії і енергії, який має мати замкнутий характер. 

Основним завданням у процесі розвитку сільських територій України 

повинно стати створення умов для усестороннього задоволення інтересів тих, 

хто на цій території проживає і працює – селян. Інакше кажучи, 

визначальними в аграрній реформі повинні бути інтереси селянина, а 

похідними вже від них – інтереси держави. І тут йдеться не про 

протиставлення інтересів держави і селян, а про те, що в умовах 

трансформації аграрного сектора економіки і його реформування державні 

інтереси в цій сфері можуть бути реалізовані на практиці лише через 

задоволення інтересів селянства, бо в іншому випадку будь-які 

трансформаційні зміни не мають змісту. «Слід мати на увазі, що українське 

село – це не тільки виробництво аграрної продукції, це соціально-

економічний уклад нації, це спосіб життєдіяльності третини мешканців 

держави»
1
. З другого боку, «кінцевий результат функціонування 

агропродовольчого сектора економіки безпосередньо залежить від того, як 

спрацює в цьому відношенні кожна сільська територія»
2
. 

Соціально-економічні інтереси селян, які визначають основні 

економічні стимули і повинні бути пріоритетними в системі господарського 

механізму АПК регіону, недостатньо враховувались при виборі стратегічної 

мети і розробці напрямів загальної економічної політики. Результатом цих 

суперечливих процесів в кінці 9 -х років для досліджуваних сільських 

регіонів виявились проблеми невідрегульованості права власності на землю, 

нерозвиненість виробничої, соціальної і ринкової інфраструктури на селі, 

катастрофічно низькі рівні доходів і зайнятості сільського населення, 

виникнення загрози порушення екологічної рівноваги у сільській місцевості. 

Згадані інтереси селянства можна в цілому класифікувати за окремими 

напрямами: фінансово-матеріальні – одержування доходів на рівні 

працівників у місті, можливість реалізації підприємницької ініціативи в 

сільській місцевості, відповідне банківське і кредитне обслуговування, 

сприятлива система оподаткування, створення умов для формування і 

розвитку виробничої інфраструктури; державне регулювання ринку аграрної 

продукції;соціально-культурні – створення нормальних умов праці, 

проживання і відпочинку  бібліотеки, будинки культури, заклади санаторно-

медичного обслуговування, громадського харчування, житлово-комунальна 

інфраструктура ;еколого-середовищні – збереження екологічної чистоти 

навколишнього середовища та природних ландшафтних комплексів. 

Основні проблеми сучасного села: низький рівень професійної 

освіченості, „старіння” населення внаслідок міграції молоді до міста, низька 

загальна культура  проживання і виробництва , відсутність соціальної 

інфраструктури, неефективність сільськогосподарської праці, низький рівень 

                                                 
1Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку 

сільських територій. Економіка АПК.     . №  . С. 3-9. 
2Юрчишин В. В.Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного 
сектору економіки. Економіка АПК.    5. №3. С. 3-9. 
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доходів сільського населення, низький рівень його зайнятості, зношеність 

засобів виробництва, відсутність ринку землі і виробничої інфраструктури, 

низький рівень використання місцевих ресурсів, роздрібненість виробництва. 

Сильними сторонами українського села на сьогодні є: приватна 

власність на засоби виробництва; свобода підприємництва; працелюбність і 

наявність досвіду підприємництва; наявність досвіду зарубіжної культури 

проживання і виробництва; наявність невикористаних місцевих ресурсів. 

Основні риси майбутнього українського села можна окреслити як: 

оптимальна збалансованість розвитку економічної, екологічної і соціальної 

сфери села; наявність виробничої і соціальної інфраструктури; раціонально 

диверсифіковане підприємництво, розвиток позасільськогосподарської сфери 

підприємництва, в т.ч. агротуризму і зеленого туризму; наявність достатньо 

розвинутих осередків культури і житлових масивів; ліквідація принципових 

негативних відмінностей між містом і селом із збереженням та 

посиленнямоб’єктивних сільських переваг. 

Враховуючи сутність зрівноваженого розвитку сільських територій, 

пріоритетність інтересів селян та сильні і слабкі сторони сучасного села а 

також його перспективні параметричні характеристики, в якості основних 

шляхів реалізації концепції зрівноваженого розвитку доцільно прийняти: 

підвищення рівня загальної і професійної освіченості селян; підвищення 

підприємницької освіченості самоврядування  основне навантаження у 

процесі реалізації зрівноваженого розвитку сільських територій об’єктивно 

лягає на місцеве самоврядування, яке потребує відповідної освіти та навиків ; 

розробка проектів зрівноваженого розвитку регіонів на рівні сільських рад 

 що головним чином є завданням, яке можуть виконати кваліфіковані наукові 

кадри аграрних університетів ; розширення університетської мережі служби 

дорадництва; диверсифікація сільськогосподарського виробництва і розвиток 

позасільськогосподарської сфери підприємництва, в т.ч. агротуризму і 

зеленого туризму; державне регулювання процесів розвитку всіх сфер села на 

основі науково обґрунтованих підходів та ліквідація диспаритету цін на 

сільськогосподарську і промислову продукцію з використанням ринкових та 

адміністративних механізмів; розвиток кооперації і агропромислової 

інтеграції; вдосконалення кредитного і банківського обслуговування.  

У вирішенні питання, хто повинен займатись питаннями зрівноваженого 

розвитку сільських територій, а простіше кажучи – їх економічним, 

екологічним та соціальним розвитком, мова йде конкретно про роль органів 

самоврядування – на сьогодні вона практично нульова. Варто, знову ж таки, 

сягнути по досвід сусідньої Польщі, де місцевий «саможонд» 

 самоврядування  є активним учасником, координатором і часто – 

ініціаторомрозвитку своєї території як у економічному, так і в екологічному 

та соціальному напрямах. Другий момент у цьому плані, на який слід 

звернути увагу – держава сприяє такому вирішенню питання – шляхом 

дозволу на концентрацію певних ресурсів на локальному рівні  гміни!  та 

шляхом сприяння підвищенню кваліфікації працівників місцевого 
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самоврядування. Та й самі вони в цьому зацікавлені, чисто 

економічно,оскільки їхні посади – виборні. А місцеве населення у Польщі 

політика цікавить дещо менше, ніж в Україні, поляки на селі є більш 

прагматичні, і роботу органів самоврядування оцінюють по реальних 

справах.  

Основою формування реальної перспективи села України повинна бути 

оптимізація пріоритетних напрямів зрівноваженого розвитку сільських 

територій в умовах дальшої трансформації аграрної економіки на базі 

усестороннього врахування різнобічних інтересів селянства, диверсифікації 

підприємницької діяльності на селі та надання сільськогосподарському 

виробництву багатофункціонального характеру при збереженні екологічно 

чистого сільського довкілля і розвитку соціальної інфраструктури. 

 Пріоритети у зрівноваженому розвитку динамічно змінюються в 

залежності від рівня розвитку суспільства. В країнах з низьким рівнем 

економіки процеси зрівноваженого розвитку пов’язані в першу чергу з 

діяльністю, метою якої є економічне виживання і досягнення приросту 

показників рівня споживання. В країнах багатих і технологічно розвинутих, з 

високими доходами і рівнем споживання,у зрівноваженому розвитку 

вбачається швидше охорона природного середовища при раціональному рівні 

і структурі виробництва та споживання. В українському суспільстві, при все 

ще незадовільних параметрах економічної і суспільної сфери починає 

спостерігатись, крім прагнення підвищення економічного добробуту, потреба 

в раціональному господарюванні засобами природного середовища, яка, 

зрештою, на сьогодні вже стає вимушеною. 

Для оцінки рівня зрівноваженості розвитку сільської території можуть 

бути використані рекомендації «Про проблеми сільської місцевості в Європі» 

Постійної конференції місцевих і регіональних влад Європи, у яких 

виділяються такі критерії: виробництво сільськогосподарської продукції; 

збереження дикої природи; культурної самобутності територій; чисельність і 

щільність сільського населення; екологія; соціальна інфраструктура; доходи 

сільського населення; рівень впливу сільського населення на державну 

політику; рівень розвитку місцевого самоврядування; рівень організації 

сільських громад; економічний розвиток; якість життя; зайнятість сільського 

населення. Зрозуміло, що рівень та якість життя сільського населення є 

головними пріоритетами у розвитку в системі наведених критеріїв. Такий 

висновок має місце тому, що, як зазначається в цих же рекомендаціях, 

основною причиною міграції сільського населення Європи з сільських 

територій у міста є низький рівень якості життя в сільській місцевості, 

порівняно із якістю життя у містах. 
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3.2 Теоретичні засади та формування поняття зрівноваженого 

розвитку сільських регіонів 

Концепція зрівноваженого розвитку, яка є предметом зацікавленості 

різних суспільних груп і є практичним відображенням теорії цього розвитку, 

надалі продовжує все-ще по-різному трактуватись, інтерпретуватись і є 

неоднозначною. Об’єктивно вона стосується взаємно пов’язаних суспільних, 

природних і господарчих систем. Крім загальновідомої теорії зрівноваженого 

розвитку  англ. sustainability science  на сьогодні існують, наприклад, теорія 

економічна, капітальна і інші . Взаємозалежність суспільно-господарських 

систем та природного середовища вбачається головним чином у діяльності 

сільськогосподарського сектору та стосується сільських регіонів. Оскільки 

неоднозначність трактування змісту теорії зрівноваженого розвитку 

потенційно породжує різні негативні наслідки навіть реально практичного 

характеру, дослідження можливих шляхів узгодження поглядів щодо 

сутності зрівноваженого розвитку є актуальною проблемою, що чим далі, 

тим в більшій мірі вимагає свого вирішення. 

Дослідженнями окремих аспектів зрівноваженого розвитку займались у 

свій час такі відомі засновники добре знаних серед економістів економічних 

шкіл, якА.Сміт, Д.Рікардо, У Петті, Дж. Кейнс, К.Маркс, Ф.Енгельс, 

В.Мірабо, Ж.Б.Сей,А.Тюрго та багато інших. Особливостямирозвитку 

безпосередньо сільських регіонів займались В.Каразін, М.Туган-

Барановський, С.Подолинський, В.Докучаєв. У наш час економічними 

аспектами зрівноваженого розвитку сільських регіонів в Україні займаються 

В.Амбросов, В.Горлачук, Б.Данилишин, В.Зіновчук, П.Макаренко, П.Саблук, 

М.Ступень, Р.Ступень, М.Хвесик, І.Червен, В.Шебанін, В.Юрчишин та низка 

інших вчених.  

Екологічні аспекти зрівноваженого розвитку сільських регіонів широко 

представлені у працях таких вчених як Д.Добряк, Н.Зіновчук, 

Л.Новаківський, М.Г.Ступень, П.Тархов, О.Царенко, В.Щербань. Не можна в 

цьому плані обійти увагою результати проведених досліджень польських 

вчених-аграрників М.Адамовича, Б.Добжанської, Г.Добжанського, 

Р.Доманського, Б.Клєпацького, С.Козловського, Ф.Томчака, Є.Вількіна, 

В.Зєнтари. Р.Бялобжескої, Р.Кісєля, М.Клодзінського, М.Маєвського, 

А.Радецького, А.Садовського М.Славінської та інших зарубіжних вчених – 

Г.Веста, Б.Джіклінга, К.Реборатті, Дж. Робінсона, В.Руттана, Дж. Тайнтера, 

К.Тісделя, Р.Кайтеса, В.Люхта,які основну увагу у вирішенні проблеми 

зрівноваженого розвитку приділяють його теоретичному обґрунтуванню і 

багатофункційному розвитку галузей та використання капіталу.  

Однак, аналіз праць цих та низки інших вчених стосовно 

зрівноваженого розвитку дає підстави зробити висновок про те, що єдиної 

цільної і комплексно обґрунтованої теорії зрівноваженого розвитку на 

сьогодні все-ще немає, що і обумовлює високий рівень актуальності 

наукових досліджень у зазначеному напрямі і створює достатньо широке 

поле для їх здійснення. 
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Останні два століття є періодом в історії людства, який, хоча й 

характеризується покращенням якості і стандартів життя, однак 

супроводжується також зміною стосунку до природного середовища і його 

ресурсів. Господарський і соціальний розвиток довший час здійснювався 

коштом надмірної експлуатації природних ресурсів, що є проявом 

«інструментального» трактування природного середовища. Крім загроз для 

середовища, які є наслідком неконтрольованого і швидкого господарського 

розвитку, дійшло до ескалації ступеня соціальних нерівностей в глобальному 

масштабі та поглиблення і без того того значних різниць у цивілізаційному 

розвитку окремих частин світу, що достатньо ґрунтовно дослідили 

Д.Аджемоглу та Д. Робінсон
1
 а також А.Банерджі і Е.Дуфло

2
. 

Як відповідь на ці загрози у другій половині ХХ століття 

сформульовано концепцію зрівноваженого розвитку, яка передбачає 

оптимальне погодження екологічних, соціальних і економічних цілей та 

рівночасне і рівномірне вирішення завдань, що виникають із необхідності 

досягнення зазначених цілей. Охорона середовища, соціальний і 

господарський розвиток не можуть утворювати незалежних площин 

існування людства. Вони об’єктивно повинні взаємно проникатись один 

іншим. Лише в такому випадку можна говорити про зрівноважений розвиток 

в повному значенні цього терміну. Не може бути вповні можливим 

соціальний розвиток без одночасного господарського та екологічного 

розвитку, економічний – без соціального і природного, екологічний – без 

соціального і господарського
3
. Тому концепція зрівноваженого розвитку 

об’єктивно має перспективний характер і направлена на реалізацію цілей, 

наслідки досягнення яких будуть матеріалізовані у можливо найближчому 

майбутньому. 

Стабільний і зрівноважений розвиток є парадигмою розвитку початку 

ХХІ століття. Йому присвячена велика кількість наукових публікацій, 

громадських і наукових дискусій. У своїй діяльності на неї посилаються 

численні інституції. Вона згадуються у багатьох правних актах, політиках, 

стратегіях розвитку на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

Тому мало б видаватись, що це поняття і пов’язані з ним концепції розвитку 

визнано за універсальні та правомочні і велике значення зрівноваженого 

розвитку заакцептовано повсюдно і широко. Але таке враження є реально 

помилковим. При цьому, цей термін є винятково популярним, до нього 

зичливо звертаються багато людей, хоча нерідко з діаметрально 

протилежними поглядами на його суть. Не існує однозначного, повсемісно 

визнаного розуміння зрівноваженого розвитку. Дефініції, концепції і 

                                                 
1Аджемоглу Д., Джеймс. Робінсон. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства 

та бідності / пер. з англ. О.Демянчук. 3-тє видання. К.: Наш формат,     . 44  с. 
2Банерджі А., Дуфло Е. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / пер. з англ. 

В. Плискін. К.: Наш формат.     . 3   с. 
3Kowalski . Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada ustrojowa  zeczypospolitej  olskiej. 
Prawo i Środowisko.     . №  . S. 6 -78. 
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стратегії зрівноваженого розвитку відрізняються між собою досить істотно за 

трактуванням його значення, основ, засад, цілей, часового горизонту, 

способів виміру, масштабів врахування екологічних проблем, механізмів 

впровадження, суспільної участі і т.д. Немає навіть згоди щодо формування 

історії вживання цього терміну. З упевненістю можна лише з часткою іронії 

стверджуватипро наявність єдиної спільної згоди щодо визнання відсутності 

консенсусу у розумінні суті і значення зрівноваженого розвитку
1
. 

Найбільшою небезпекою, пов’язаною із «розмиттям» значення і суті 

зрівноваженого розвитку, є його застосування при визначенні потреби у 

конкретних діях, яке насправді є продовженням домінуючих, традиційно 

незрівноважених трендів розвитку
2
. Поняття зрівноваженого розвитку часом 

вживається для легітимування досить різнорідних явищ: глобалізації, 

охорони природи, соціальної справедливості, бурхливого розвитку 

промисловості, елімінування бідності тощо.  

Практичне застосування зрівноваженого розвитку охоплює швидше дії, 

які часто в певній мірі відхиляються від існуючої парадигми розвитку чи 

існуючих господарських рішень. Це виникає, між іншим, із явища 

establishment appropriation
3
 – домінуючі інституції, маючи намір послабити 

прагнення і намагання інших суб’єктів, апробують і адаптують їх бачення, 

проекти, символи, одночасно вписуючи в них старий зміст. В такий спосіб ці 

інституції є в стані продовжити свою домінацію у формуванні процесів 

розвитку.  

Зрівноважений розвиток початково є символом нового, критичного 

мислення, яке відкидає антропоцентризм і економізм. З головного нурту 

дебатів навколо зрівноваженого розвитку на сьогодні майже зникликритичні 

питання стосовно евентуального обмеження економічного зростання з огляду 

на екологічні бар’єри. Як наслідок, домінуючі інституції спричинились до 

встановлення своєрідного status quo. Через депреціацію деяких бачень і 

понять, пов’язаних із зрівноваженим розвитком, домінуючі інституції 

одержали успіх у промуванні широкого переконання, що тільки політика, 

якаґрунтується на господарському зростанні, гарантує одержання певних 

вигод
4
. 

Наступними негативними наслідками неоднозначності у трактуванні 

концепції зрівноваженого розвитку є: 

- можливість знецінення значення і остаточна втрата змісту поняття 
зрівноваженого розвитку, перетворення його у комерційний чи політичний 

                                                 
1 Dobrzański  . Inerpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju. Obszary badań nad trwałym i 
zrównoważonym rozwojem.Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok,    7. 9  s. с.  9 . 
2 Robinson J. Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable 

development.Ecological Economics.   4. vol.4 . 436 s. с. 374. 
3Ruttan V. Constraints on the design of sustainable systems of agricultural production. Ecological 

Economics. 994. vol.  . №3. 3 7s. 
4 Dobrzańska B. .  lanowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo 
cennych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok,    7.  7  s. 
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жаргон
1
; 

- обмеження придатності концепції для практичного використання у 
якості основи певної політики, оскільки, якщо сторони в ході дискусії 

використовують поняття, суть яких трактується ними по-різному, то дискусія 

і випрацювання якогось консенсусу у ході її здійснення втрачають будь-який 

сенс. Відсутність ясності у теорії зрівноваженого розвитку може бути 

бар’єром у формуванні політики дійсного екологічно, соціально і економічно 

значущого розвитку. 

Найбільш вірогідними причинами неоднозначності у трактуванні 

концепції зрівноваженого розвитку є: 

 епістемологічна, пов’язана із можливостями і способами пізнання 

систем, зрівноваженість яких представляє певний інтерес; 

 нормативна, пов’язана із відмінностями у переконаннях щодо 

цінності концепції зрівноваженого розвитку; 

 суспільно-політична, пов’язана з інтересами прихильників різних 

інтерпретацій концепції зрівноваженого розвитку; 

 контекстуальна, залежна від реальних умов місця і часу, для яких 

формується концепція зрівноваженого розвитку. 

Концепція зрівноваженого розвитку стосується складних та 

взаємопов’язаних соціальних, природних і господарських систем а також їх 

часової і просторової динаміки. Проблеми в укладі «суспільство-природа-

економіка» є проблемами системного характеру. Вони характеризуються 

складністю, комплексністю, непередбачуваністю, інтеграційністю. Їх 

пізнання і розв’язання вимагає цілісного інтердисциплінарного підходу. На 

жаль, на сьогодні не існує пізнавального інструментарію, який би дозволяв 

охопити повністю настільки складну реальну очевидність. Проблематики 

зрівноваженого розвитку не вдасться розглянути за допомогою єдиного 

методологічного підходу. Навіть якщо б вдалося сформувати цілісне, 

інтердисциплінарне, системне розуміння суті концепції зрівноваженого 

розвитку, це однаково не означало б повної об’єктивізації цієї концепції. 

Наприклад, екологічна стійкість видається такою, що може бути легше 

об’єктивізованою, ніж стійкість соціальна, оскільки існують чітко визначені 

пороги екологічної стійкості. Складність і динаміка середовища спричиняють 

необхідність при визначенні порогів стійкості екосистеми враховувати 

пороги стійкої інших систем, що обумовлює їх взаємоузалежнену 

динамічність, яка має переважно непередбачуваний характер.  

Причиною неоднозначності трактування суті концепції зрівноваженого 

розвитку видається бути також те, що у прагненні дотриматись 

методологічних засад науковці будують концепції, які спираються на 

                                                 
1Jickling B. A future for sustainability? Water, Air and Soil Pollution.2000. vol.123. P. 465-478. 
с. 473; Reboratti C.E., BeckerE., JahnT. Territory, scale and sustainable development. 

Sustainability and the social sciences: a cross-cross-disciplinary approach to integrating 

environmental considerations into theoretical reorientation. Zed Books,  ondоn, New York,  999. 
P. 198-  4. с.  7. 
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дисциплінарно специфічні припущення та на методологічні, сконцентровані 

на властивих їм аспектах реальності. Внаслідок цього утворюється редукція 

ідеї зрівноваженого розвитку до своєрідних концептуальних рамок. Екологи, 

економісти, соціологи і т.д. мають власні уявлення та розуміння сучасності і 

його перспектив
1
. 

Багато суперечностей у сфері зрівноваженого розвитку виникає на 

основі відмінностей у переконаннях і припущеннях стосовно призначення і 

прагнень та потреб людей, функціонування природи, характеру відносин в 

системі «людина-середовище». Ці парадигми визначають сферу, спосіб і 

напрям пошуків шляхів вирішення проблем зрівноваженого розвитку. 

Часом зрівноважений розвиток трактується як явище фізичне чи 

економічне. Але насправді він є питанням вартості в розумінні цінності
2
. 

Люди прагнуть запевнити стабільність тим цінностям, заради яких 

намагаються жити. Якщо хтось має схильність до охорони природи, то це, 

очевидно, тому, що цінить її з якихось причин – антропоцентричних або 

біоцентричних, утилітарних або не утилітарних. Але цінності, що визнаються 

людьми, бувають різноманітні, а отже і стабільність є відносною, 

суб’єктивною
3
. Тому і концепції зрівноваженого розвитку є досить 

урізноманітнені, оскільки вони пов’язані explicite чи implicite з ціннісними 

твердженнями.  

В багатьох інтерпретаціях зрівноваженого розвитку виражаються 

інтереси певних соціальних груп, організацій, інституцій, держав. Це видно 

хоча б з інтерпретацій, які визнаються і приймаються різними інституціями, 

що займаються сприянням зрівноваженому розвитку і розвитку взагалі. Тому 

можна сказати, що таким чином проявляється ідеологічний вимір 

зрівноваженого розвитку, у якому його інтерпретації стають знаряддями 

боротьби за владу. 

Концепції і стратегії зрівноваженого розвитку повинні бути 

урізноманітнені в залежності від часових і просторових вимірів, яких вони 

стосуються
4
. У відповідності із правилом регіону, стратегії його розвитку 

повинні враховувати природну, соціальну і екологічну специфіку даного 

місця і часу
5
. Ця контекстуальна залежність спричиняє виникнення питань з 

приводу того, що саме в конкретних умовах повинно бути стабільне, 

зрівноважене, у якому часовому і просторовому вимірі, для кого і для чого та 

за допомогою яких дій і інституцій. 

Очевидно, є всі підстави припустити, що в реальності існує багато 

різних концепцій зрівноваженого розвитку. Деякі з них відповідають 

                                                 
1Tisdell С.А. Sustainable development differing perspectives of ecologist? Economist аnd the 

relevance of LDCs. WorldDevelopment. 1988. vol. 16. P.373-384. 
2Ospina G.L. Education for sustainable development: a local and international challenge. 
Prospects. 2000. vol. 3 . № . .  -39. с.3 -33. 
3Tainter J.A.A Framework for sustainability.World Futures. 2003. vol. 59. P. 199-  6. с.  3. 
4 Domański  .  rzestrzenna transformacja gospodarki. WN: Warszawa,  996. 574 s. с.  . 
5 Kozłowski S. Koncepcja ekorozwoju w warunkach Polski. Nauka Polska,  9 9. № . S. 6 -79. 
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формальним вимогам концепції, що розуміється як загальне припущення 

теорієпізнавального, онтологічного або аксіологічного характеру, яке 

спрямовує процес пізнання на даний предмет і обумовлює застосування 

відповідної методології дослідження, а деякі мають характер швидше певної 

ідеології. Є думки, що теорії зрівноваженого розвитку взагалі не існує. 

Наприклад, А. Садовський пише, що «теорія повинна мати визначений 

предмет досліджень і термінологію, в рамках яких визначаються основні 

категорії, властиві даній теорії, методологію, тобто спосіб чи способи аналізу 

предмету досліджень, а також успішно нагромаджувані результати 

досліджень. Такої теорії ми не маємо. Теорія зрівноваженого розвитку 

повинна бути впроваджена у теоретичні контексти принаймі кількох наук … 

з метою використання їх доробку для операціоналізації ідеї зрівноваженого 

розвитку та її застосування в практиці… Маємо вже багато програм 

зрівноваженого розвитку, але все ще не маємо знарядь їх реалізації в якості 

добрих, цільних і переконливих теорій»
1
. 

Подібну думку можна зустріти і у Г.Веста: «…Існуючі підходи  до 

зрівноваженого розвитку  в значній мірі не охоплюють сутності 

довготривалого характеру зрівноваженості, а саме всебічної пов’язаності і 

залежності між енергією, ресурсами, середовищними, економічними, 

суспільними і політичними системами»
2
. Без big pictureє ризик повторення 

класичної помилки створення короткотермінових, сильно роздроблених 

рішень досить вузьких проблем, які часто ігнорують зв’язки з іншими 

залежними численними проблемами. Такий підхід неухильно веде до 

довготермінових і потенційно катастрофічних наслідків. Добрим прикладом 

в цьому плані є спрямування на розвиток виробництва біопалив ніби як 

вирішення проблеми глобального потепління. Таке рішення ігнорує 

потенційні наслідки збільшеної потреби у воді в процесі виробництва 

біопалива з біомаси, загрозу зменшення біорізноманітності, росту цін на 

продукти харчування та зниження рівня їх доступності для населення тощо
3
. 

Можна погодитись із тим, що в принципі немає повною мірою 

розвинутої уніфікованої, зінтегрованої, єдиної теорії зрівноваженого 

розвитку. Однак є підстави констатувати наявність передумов для створення 

такої теорії, наприклад. в якості теорії еластичності  resilence theory), (earth 

system science , теорії складності  особливо складних адаптивних систем – 

complex adaptive systems)
4
. Вихідним пунктом у цих теоріях є цілісні моделі, 

                                                 
1 Sadowski A., oskrobkoB. ozwój zrównoważony jako proces społeczny. Obszary badań nad 

trwałym i zrównoważonym rozwojem.Białystok, Ekonomia i Środowisko.   7. S. 7-99, с. 94-95. 
2West G.B. Integrated sustainability and the underlying threat of urbanization / 

G.B.West,H.J.Schellnuber, V.Vjlins, N.Stern, V.Huber, S.Kadner.Global sustainability. A Nobel 

Cause. Cambrіdge, Uniwersity  ress.     .  .3-  . с.  -13. 
3West G.B. Integrated sustainability and the underlying threat of urbanization / 
G.B.West,H.J.Schellnuber, V.Vjlins, N.Stern, V.Huber, S.Kadner.Global sustainability.A Nobel 

Cause. Cambrіdge, Uniwersity  ress.     .  .3-  . с. 3. 
4 Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych /  ed. B.Kościk,  . Sławińska.  ublin, wyd-
wo KU ,     .  9  s. с. 4. 
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що досить комплексно віддзеркалюють складність і співзалежність 

соціально-економічних та природничих систем. 

В літературі відзначається навіть виникнення цілої науки про 

зрівноваженість – sustainability science – предметом дослідження якої є 

природничо-соціальні системи. Згідно з положеннями цієї науки, ключовими 

мериторичними питаннями, які потребують розв’язання в теорії 

зрівноваженого розвитку, є наступні
1
: 

 яким чином у створюваних моделях і концепціях можна і потрібно 

найкраще врахувати динамічні взаємозв’язки між природою і суспільством, 

беручи до уваги можливі ефекти інерції з обох сторін?  

 якими можуть бути довготермінові середовищні та розвиткові 

тренди, що змінюють відносини між природою і суспільством у відповідності 

із ідеєю зрівноваженості? 

 що визначає ступінь еластичності чи нееластичності природничо-

суспільних систем в різних місцях, типах екосистем, умовах життя людей? 

 чи можна науково обґрунтовано окреслити межі, поза якими 

суспільно-природничі системи можуть наражатись на значний ріст ступеня 

ризику настання і посилення серйозної деградації? 

 які системи стимулів можуть найбільш ефективно збільшити 

здатність суспільства до формування відносин між природою і суспільством 

у напрямі збільшення ступеня зрівноваженості? 

 яким чином існуючі системи моніторингу середовищних і 

суспільних умов потрібно інтегрувати і розвивати з метою пошуку більш 

практичних ідентифікаторів напрямів зрівноваженості? 

 як на сьогодні в принципі незалежні моніторингові, планістичні та 

обґрунтувальні дії можна зінтегрувати в системи, що служитимуть 

адаптаційному управлінню та підвищенню природоохоронного освітнього 

рівня суспільства? 

Виглядає також на те, що sustainability science має тенденцію до виходу 

поза межі традиційних наукових методологій гіпотетично-дедукційного 

характеру.  

Поки що важко судити про те, наскільки амбіційною і на скільки 

насправді реальною для досягнення є метаsustainability science. Однак сам 

лише глобальний обсяг проблеми і трактування змісту зрівноваженого 

розвитку за такого підходу практично обезвладнює, а як до цих пір, в 

літературі можна знайти свідчення лише незначних зусиль, присвячених 

спробам наукового осмислення зазначених у даній статті категорій. 

Незалежно від цього, самі лише спроби створення зазначеної теорії можуть 

стимулювати нові системні шляхи наукового мислення, а можливо, навіть і 

альтернативні чи комплементарні парадигми розвитку.  

На противагу загальної теорії зрівноваженого розвитку, вже існують 

дисциплінарні теорії зрівноваженого розвитку, або принаймі їх основи. На 

                                                 
1Kates R.W. Sustainability Science. Belfer Center for Science & International Affairs, Harvard 
University, 2000. 
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жаль, в силу об’єктивних обставин  відсутності загальної теорії 

зрівноваженого розвитку  вони є дещо слабше обґрунтовані у більш 

загальному контексті. Прикладом дисциплінарного, теоретично досить 

цілісного підходу, є економічне розуміння зрівноваженого розвитку. 

Згідно з економічним підходом у найбільш традиційному його 

сприйняті, із зрівноваженим розвитком маємо справу тоді, коли певні 

показники добробуту не знижують свого значення в достатньо довгому 

періоді
1
. І наступним важливим положенням економічного підходу до 

розуміння зрівноваженого розвитку є те, що для досягнення необхідного 

рівня цієї зрівноваженості об’єктивно необхідним є володіння відповідними 

ресурсами капіталу  тому часом із загального економічного підходу до 

розуміння зрівноваженого розвитку виокремлюється так звана капітальна 

теорія – capital theory approach, CTA . В класичній формі капітального 

підходу виділяються три типи капіталу – виробничий  речовий, фізичний , 

людський і природний  натуральний . При цьому капіталом вважається 

кожен чинник, що служить для виробництва продукції і послуг. Наприклад, 

Дж.Хікс визначає капітал як вартість, що має здатність до примноження 

благ
2
. 

Виникнення і еволюція концепції зрівноваженого розвитку має вже 

свою історію. Вперше концепція зрівноваженого розвитку була 

сформульована і представлена у  97  р. на Конферeнції ООН «Маємо лише 

одну Землю» у Стокгольмі
3
. В ході конференції сформульовано Декларацію, 

згідно якої людина має невід’ємне право до свободи, рівності і відповідних 

умов життя в середовищі, яке дозволяє їй мати гідність і жити у добробуті
4
. 

У  9 7 р. Світова Комісія Середовища і Розвитку ООН дещо розвинула 

Декларацію в тому напрямі, що доповнила її положенням про те, що у 

зрівноважений розвиток передбачає можливість задоволення потреб 

сучасного покоління без зменшення шансів прийдешніх поколінь на їх 

задоволення. Визначені при цьому три глобальні проблеми – охорона 

природного середовища, соціальний розвиток та економічне зростання – 

визначили спосіб мислення і розуміння зрівноваженого розвитку, властивий 

сучасній цивілізації
5
. З цього часу розуміння суті зрівноваженого розвитку 

вживається без значних змін у всіх відповідних міжнародних документах. 

У  99  р. у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН «Середовище і 

                                                 
1Pezzey J.C.V. Economic analysis of sustainable growth and sustainable 
development.Environment Department Working Paper.Washington,  9 9. № 5.  .3- 7. с.6. 
2  alik K. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i 

regionalnym.  pole, Wyd. Instytut Śląski,    4. 456 s. с. 3. 
3 Wytrążek W. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu 

terytorialnego. Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – 

doświadczenie polskie i możliwości ich stosowania na Ukrainie. Lublin, 2006.S. 179-  7. с.  4. 
4 Report of the United Nations Conference on the Human Environment: Document A 

/Conf./48.14/Rev.1,Ch.1. New York, UN. 1972. 437 p. 
5 Bocian A. F. Warunki i możliwości realizacji rozwoju zrównoważonego. Szanse  olski. Rozwój 
regionalny a rozwój zrównoważony. Вiałystok,     . S.  9 -3 3. с. 9 -299. 
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розвиток» за участі представників     країн  через масштабність заходу та 

важливість проблеми конференція одержала назву «Саміт Землі»  в числі 

інших було прийнято документ під назвою «Мапа Землі», у якому 

зрівноважений розвиток визначено як такий, що задовольняє потреби 

сучасних жителів Землі, при цьому запевняє прийдешнім поколінням 

можливості реалізації їх власних потреб і у всіх сферах економіки 

відбувається у гармонії з природним і соціально-культурним середовищем. 

Прийнято було також Глобальну Програму Дій, так звану “Agenda  ”, метою 

якої є початок нової ери зрівноваженого розвитку, узгодженого із потребами 

охорони природного середовища. Згідно з цієї Програмою, світова економіка 

повинна задовольняти потреби і прагнення людини, але її розвиток повинен 

здійснюватись в межах асимілятивної здатності планети. А у      р. у 

Йоганнесбурзі відбувся черговий Саміт Землі, цього разу під гаслом 

«Зрівноважений розвиток», у ході якого було сформульованодекларацію про 

те, що зрівноважений розвиток є єдиним шляхом, який може допровадити до 

покращення якості життя всіх людей без хижацької експлуатації природних 

ресурсів Землі. 

Поняття зрівноваженого розвитку сільських територій відображає зміст 

головних ідей, покладених в основу “Декларації з Ріо” як результату відомої 

конференції ООН “Середовище і розвиток” у Ріо-де-Жанейро  sustainable 

development of rural areas . Його справжній зміст по суті корінним чином 

відрізняється від змісту вже досить тривалий час поширеного у вжитку на 

різних рівнях словосполучення “сталий розвиток»  оскільки терміни 

“сталий” і “розвиток” в певній мірі заперечують один одного  і означає 

оптимально і різнонаправлено збалансований розвиток основних складових 

сфер сільських територій – економічної, соціальної та екологічної. 

 Зустрічаються публікації, автори яких до складу сфери суспільного життя на 

сільській території примудряються втулити ще й політичну сферу, що за 

логікою очевидних речей є недоречним . Звичайно, що розвиток кожної із 

цих складових в оптимальному варіанті повинен мати власне “сталий”  але 

краще – “стабільний”, в розумінні – “постійний”!  характер. 

Розвиток в принципі не може бути сталим, а тим більше в економічній 

сфері, до якої в значній мірі відноситься розвиток територій. Розвиток взагалі 

здійснюється «по спіралі», яка в перерізі дає синусоїду. Всім відомі основи 

теорії хвиль Коливанова та групи інших вчених, за якими розвиток, особливо 

економіки, має циклічний характер, і про якусь сталість тут говорити немає 

підстав. Саме поняття «розвиток» передбачає динаміку, а словосполучення 

«динамічна рівновага», що часом зустрічається в літературі при поясненні 

суті так званого «сталого» розвитку, за своєю суттю не має змісту. Зміст 

терміну “сталий” у більшій мірі характеризує постійність явища, його 

стабільність, незмінність, стійкість до дії зовнішніх подразників, а тому не 

зовсім поєднується із процесом розвитку, який за своєю суттю є динамічним і 

зовсім непостійним чи стабільним. Тому в контексті вирішення проблеми 

комплексності і органічної взаємопов’язаності розвитку села як сільської 
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території більш обґрунтованим, все-таки, є вживання терміну 

“зрівноважений”. До речі, в Польщі термін “sustainable development of rural 

areas” так і перекладається: “zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” – 

зрівноважений розвиток сільських регіонів. 

Є певні недомовленості і у розумінні та вживанні термінів «регіон» та 

«територія» у контексті концепції зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів  чи територій . Оскільки територія – це частина твердої поверхні 

Землі з притаманними їй природними та антропогенними властивостями і 

ресурсами, що характеризуються протяжністю  площею  як особливими 

видом «просторового» ресурсу, географічним положенням та іншими 

якостями, є об’єктом конкретної діяльності або дослідження, а сільська 

територія – це територія, розташована поза межами міських поселень, з її 

природними і антропогенними ландшафтами та сільськими поселеннями, то, 

виходячи із того, що термін “region” у Webster’s New Encyklopedic Dictionary 

пояснюється як “area”
1
, а “area” – як “region”

2
, і враховуючи, що термін 

“territory” визначається як “area”
3
, можна з достатнім ступенем достовірності 

допустити можливість і правомірність у контексті проблеми і концепції 

зрівноваженого розвитку села вживання саме терміну “територія” чи 

“території”. Очевидно, слід також виходити з того, що означає територія 

взагалі – «це частина твердої поверхні Землі з притаманними їй природними 

та антропогенними властивостями і ресурсами, що характеризуються 

протяжністю (площею) як особливими видом «просторового» ресурсу, 

географічним положенням та іншими якостями, є об’єктом конкретної 

діяльності або дослідження»
4
. Тобто, територія – це не лише просторовий 

ресурс, але й розміщені на ньому всі інші ресурси, насамперед – людські – 

населення, що проживає на цій території
5
. Таким чином, територія – це, по-

перше, просторове утворення, по-друге – складне просторове утворення. 

Виходячи з цього, сільська територія – це територія, розташована 

поза межами міських поселень, з її природними і антропогенними 

ландшафтами та сільськими поселеннями. Тобто, сільська територія – це 

територія, де проживають селяни. Хоча це не означає, що селяни повинні 

обов’язково займатись сільським господарством – у країнах західної Європи 

та у США частка сільських жителів становить   - 5% загальної чисельності 

населення, а частка зайнятих у сільському господарстві – 3-7%
6
. У 

СШАвзагалі тільки до   % працюючих безпосередньо зайнято виробництвом 

сільськогосподарської продукції. Простіше кажучи – сільська територія – це 

                                                 
1 Webster’s New Encyclopedic Dictionary. BD& , New York.  995.  639 c., с. 56 
2 Webster’s New Encyclopedic Dictionary. BD& , New York.  995.  639 c. с.5  
3 Webster’s New Encyclopedic Dictionary. BD& , New York.  995. 639 c. с.  7 -1071 
4Алаев Э. Б.Социально-экономическая география.Понятийно-терминологический словарь. 

М., Мысль. 9 3.  76 с. с.4  
5Прокопа І.Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка 

України.    7. № 6. С. 5 -59. с.5  
6Прокопа І.Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка 
України.    7. № 6. С. 5 -59. с.5  
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територія, не зайнята містом. І ліс, і водойми, і інші види земельної поверхні 

також здебільшого знаходяться на сільській території. А сільська територія є 

складним просторовим утворенням, функціонування якого пов’язано із 

економічними, екологічними та соціальними явищами, тому в стосунку до 

сільської території найбільш прийнятним є окреслення оптимального 

варіанту її розвитку як зрівноваженого, тобто такого, що передбачає 

збалансований розвиток трьох вказаних сфер сільської території – 

економічної, соціальної та екологічної. 

Принаймі, практично всі визначення регіону у наукових дослідженнях 

починаються з того, що «регіон – це територія, яка…». Та й термін регіон 

походить від латинського «regio» – територія, межі якої встановлює суверен 

своїм управлінським актом, незважаючи на думку місцевого населення і т.д.
1
. 

Зрештою, кожен регіон має свою територію, а кожна територія може мати 

виділені у ній регіони, що також створює певні підстави для 

взаємозамінності цих термінів під час їх вживання у контексті проблеми і 

концепції зрівноваженого розвитку сільських територій. 

Таким чином, вживати термін “зрівноважений розвиток” стосовно 

сільських територій є більше підстав, ніж розвиток “сталий”, оскільки в 

першому випадку йдеться про оптимізацію збалансування розвитку 

економічної, екологічної та соціальної сфер села,що більше відповідає 

поняттю “sustainabledevelopment”, а в другому – про стабільність динаміки 

розвитку. При цьому терміни “регіон” та “територія” є цілком 

взаємозамінними.  

Ідеальним варіантом формулювання оптимального типу розвитку 

сільських регіонів мав би бути «сталий  в розумінні – постійний  

зрівноважений розвиток». 
 

 

 

3.3 Поняття, особливості та значення нішевого сільського 

господарства 
Недостатньо обґрунтоване регулювання процесів і тенденцій розвитку 

сільського господарства в Україні спричиняє досить виразне явище дуалізації 

цієї галузі, що проявляється у дедалі більшій поляризації 

сільськогосподарського виробництва на сектор крупних господарств  типу 

агрохолдингів  та сектор дрібних виробників. Останнім об’єктивно є важко 

конкурувати з великими господарствами у виробництві традиційних 

сільськогосподарських культур: пшениці, соняшника, кукурудзи, ріпаку. 

Тому протягомостанніх років малі виробники освоюють новий напрям 

сільськогосподарського виробництва, який дістав назву нішевого. Нішеве 

виробництво відповідає можливостям виробників цього сектору і має 

відповідні перспективи розвитку, оскільки наразі конкуренції з боку крупних 

                                                 
1Комірна В. В.Модель змістового наповнення поняття «регіон». Інвестиції: практика та 
досвід.     . №   . С. 63-65. 
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господарств на ринку нішевої продукції немає, бо вони ними не займаються в 

силу проблем із масштабуванням цього типу виробництва. А кооперуючись у 

сфері матеріально-технічного забезпечення та збуті нішевої продукції, дрібні 

господарства цілком об’єктивно можуть мати свої ефективні ніші на ринку 

сільськогосподарської продукції і навіть експортувати продукцію свого 

виробництва, що, з одного боку, є перевагою, з другого – 

вимушениміснуючою ситуацією вирішенням. Оскільки такий напрямок 

розвитку аграрної економіки для України є поки що відносно новим, це й 

формує високий рівень актуальності і цікаве поле для наукових досліджень у 

цьому напрямку. 

Проблема вирощування нішевих культур в Україні є стосунково новою, 

тому особливих комплексних наукових розробок щодо розвитку цього 

напрямку сільськогосподарського виробництва та відповідного сектору 

агробізнесу на сьогодні є недостатньо. У зв’язку із цим, фундаментальні 

публікації наукового характеру як джерело потрібної інформації в ході 

дослідження використовувались у міру їх появи і доступності. Значно ширше 

використано матеріали вузькоспеціалізованих наукових конференцій, 

інфографічні збірники інформації та публікації матеріалів практиків, що 

займаються вирощуванням таких культур і вже мають у цій галузі 

відповідний досвід. Ситуація значно ускладнюється у зв’язку із відсутністю в 

Україні спеціального відокремленого обліку даних, що стосуються власне 

нішевого сектору сільського господарства. Це пов’язано як із загальним 

браком уваги держави до нішевого сільськогосподарського виробництва, так 

з труднощами, що обумовлюються специфікою нішевих культур – в першу 

чергу, із незначними розмірами галузі та відносною нестійким часовим 

періодом існування нішевих культур, оскільки вони мають властивість з 

плином часу виходити із категорії нішевих, як це відбувається зараз, 

наприклад, із сорго чи з лохиною. У недавньому минулому до низки 

малопоширених нішевих культур входила соя, а зараз це – друга за 

величиною олійна культура в Україні.  

Розвиток відносно дрібними сільськогосподарськими виробниками 

галузі вирощування нішевих культур та переробки його продукції на 

відповідні нішеві продукти на сьогодні заслуговує особливої уваги як спосіб 

економічноговиживання цих виробників в умовах дуалізації та поляризації 

аграрної економіки в України. Це формує досить високий рівень 

атракційності для вчених-економістів, але наразі у доступних літературних 

джерелах можна знайти швидше публікації переважно практиків, які вже 

мають певний досвід у вирішенні даної проблеми, або відповідних 

експертів – спеціалістів у даній галузі, бо дійсно наукових статей 

узагальнюючого характеру на дану тематику є небагато. Результати ж 

досліджень науковців слід шукати більше у публікаціях матеріалів 

відповідних вузькоспеціалізованих науково-практичних конференцій. 

Проблеми та особливості розвитку виробництва і ринку нішевих культур 

вивчали В.Володін     7 , Б.Супіханов     7 , Ю.Кернасюк     5;      , 
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Є.Малишко     6 , Н. Рубан     7 ,В. Сумченко та А. Губін (2017), Л.Удова 

та К.Прокопенко       , О.Ходаківська     7  та ін. Деякі аспекти 

виробництва нішевої продукції на основі використання принципів 

природокористування та інноваційно-інформаційної економіки відображені у 

роботах П.Скрипчука, В.Пічури, В.Рибака     7 .  

Зокрема, Є. Малишковказує на те, що оптимальний розмір 

господарства, яке займається вирощуванням традиційних зернових культур, 

становить 3  -4   га,… але середній розмір земельного паю в Україні 

набагато менший – близько 4 га, томувласники невеликих наділів змушені 

шукати альтернативу традиційним культурам з надією отримати прибуток не 

стільки від кількості, скільки від якості й ексклюзивності товару», маючи на 

увазі власне нішеві культури
1
. Серед авторів публікацій не існує єдиної 

думки щодо того, які культури вважати нішевими.На думу Б.Шаповала, 

«ніша – це те, де Ви, як бізнесмен, бачите можливості, адже остаточного 

визначення, що ж таке власне «нішеві культури», як і точного їх переліку, не 

існує. Тож, якщо ви розумієте як продати той чи інший товар по вигідній для 

вас ціні, це і є ваша «ніша». Приміром, нішевою культурою може стати 

навіть кукурудза, адже виробництво солодкої кукурудзи для потреб 

консервної промисловості взагалі не розвинене і це можна використовувати
2
. 

Л.Удова та К.Прокопенко вважають, що нішеві культури вироблялися в 

Україні здавна, у невеликій кількості та переважно для особистих потреб. У 

сільськогосподарському виробництві нішевими називають культури, які 

використовують у сівозміні як попередники основних культур, а також 

культури-замінники для пересіву загиблих зернових чи олійних культур. 

Вони, як правило, не є біржовими і розраховані не на масового споживача, 

тому мають обмежений попит і низьку цінову еластичність попиту
3
. На 

думку С.Поспєлова, під поняття „нішеві“культурипідпадають усі культури, 

які можуть у нас вирощувати і на які є попит на ринку, але обсяг 

виробництва їх невеликий. В овочівництві це можуть бути, наприклад, 

помідори чері. До нішевих належать сезонні зеленні культури: петрушка, 

кріп, пастернак. Це редиска, часник, горіхи, навіть лікарські культури, які 

мають значний експортний потенціал
4
. На ринку нішевими називають 

                                                 
1 Малишко Є. Нішеві культури: боротьба за фермера. Агробізнес сьогодні: веб-сайт. U  : 

http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7920-nishevi-kultury-borotbaza-

fermera.html  дата звернення   . 9.     . 
2 Шаповал Б. Можливості для експорту нішевих культур: кудивартопостачати та 

якіособливостівраховувати. Agravery: веб-сайт. U  : http://agravery.com/uk/posts/show 

/mozlivosti-dla-eksportu-nisevih-kultur-kudi-varto-postacati-ta-aki-osoblivosti-vrahovuvati  дата 

звернення:  4.  .     . 
3Удова Л.О., Прокопенко К.О. Нішеві культури – новіперспективи для 

малихсубєктівгосподарювання в аграрному бізнесі. Економіка і прогнозування.     . №3.C. 
102-117. 
4Дрібним фермерам необхіднорозвивативирощування нішевих культур - експерт.Agravery: 

веб-сайт. [Електронний ресурс]. U  : https://agravery.com/uk/posts/show/dribnim-fermeram-
neobhidno-rozvivati-virosuvanna-nisevih-kultur---ekspert  дата звернення:   . 9.     . 
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культури, на які є ситуативний або постійний підвищений комерційний або 

соціальний попит, або продукцію, якої потребує вузький сегмент 

споживачів
1
. За О.Ходаківською, найближчим часом нішевими будуть 

органічні продукти, а також горіхи, квасоля, прянощі, сорго, нут, горох, 

сочевиця, гірчиця, льон, коноплі, горіхи, ягоди – малина, полуниця, ожина, 

суниця, чорниця, журавлина тощо
2
.  

Особливості нішевих культур досить детальноохарактеризував 

В.Арістов     7 , який наголосив на тому, що нішеві продукти і культури – 

це саме те, що іманентно властиве саме невеликим сільськогосподарським 

підприємствам та окремим підприємцям типу фермерів
3
. Нішеві продукти – 

це доля або дуже бідних, або дуже багатих країн; їх виробництво стимулює 

або відсутність доступу до технологій і фінансування  країни, що 

розвиваються , або потужна державна підтримка  загальна аграрна політика 

ЄС – САР, суть якої і є, за великим рахунком, субсидування фермерів, 

обходиться кожному жителю ЄС, включаючи дітей і людей похилого віку, 

приблизно € ,3 на день 
3
.  

На ринку нішевих культур серед виробників спостерігається набагато 

менша конкуренція, а їх висока маржинальність дозволяє отримати 

підвищений питомий прибуток. «Такі культури часто не вимагають значних 

інвестицій в організацію виробництва, але при цьому забезпечують високий 

рівень рентабельності»
4
. Важливою особливістю нішевих культур є і те, що 

вони, як правило, досить трудомісткі і ресурсовитратні у вирощуванні 

 виробництві  і їхнє виробництво дуже складно або неможливо 

масштабувати
5
. Отже, виробництво нішевих продуктів не може стати 

широкою сферою діяльності для агрохолдингів, оскільки вони оперують 

значними площами землі в обробітку в умовах обмежених природними 

умовами можливостей, системами автоматизованого управління і контролю, 

логістики, широкозахватною технікою. 

У проаналізованих публікаціях зазначається, що виробництво нішевих 

                                                 
1 Володін С. Методичні засади фастплант-технологій швидкоговиробництва нішевих 

культур. AgriculturalandResourceEconomics.    7. №3 4 . С.43-56.  
2Вищі у ніші: дрібним фермерам радятьвирощуватиягоди і горіхи. AgroDay: веб-сайт. U  : 
https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nisha-dribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-

i-gorihy/  дата звернення:  4.  .     . 
3 Арістов В. Фермери або агрохолдинги? Оптимальна модель розвитку українського 
агробізнесу. UHBDP: веб-сайт. U  : https://uhbdp.org/ua/news/agro-news/1330-fermery-abo-

ahrokholdynhy-optymalna-model-rozvytku-ukrainskoho-ahrobiznesu  дата звернення: 

04.10.2020). 
4Виважені рішення та вивчення ринку приведуть до мільйона з гектару: 

підсумкиконференції. UHBDP: веб-сайт. U  : https://uhbdp.org/ua/  9 -vivazheni-rishennya-

ta-vivchennya-rinku-privedut-do-miljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji  дата звернення: 
04.10.2020). 
5Удова Л.О., Прокопенко К.О. Нішеві культури – новіперспективи для 

малихсубєктівгосподарювання в аграрному бізнесі. Економіка і прогнозування.     . №3. 
C. 102-117. 
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культур може бути дуже вигідним і має низку переваг
1
. Вони можуть 

забезпечити високий рівень рентабельності. Вже навіть зроблені різні 

рейтинги нішевих культур в розрізі їх видів щодо рівня їх прибутковості та 

ефективності експорту
2
. Вчені Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» радять малому аграрному бізнесу орієнтуватися на 

вирощування тих видів продукції, що мають стабільно зростаючий попит на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. А також на ті, що здатні забезпечити 

найбільшу віддачу – від 3      навіть до         грн. на   га, повідомляють
3
. 

Як альтернативні напрямки сільгоспвиробництва на малих площах фахівці 

пропонують культивування річкових раків, вермикультивування та 

бджолярство
1
, розведення равликів

4
, устричний бізнес

5
. 

Невеликі сільськогосподарські виробники в Україні вже займаються 

виробництвом нішевих культур. При цьому, попри високу рентабельність 

вирощування нішевих, брак знань, низька врожайність та все ще недостатня 

якість отриманої продукції не дозволяють в повній мірі реалізувати потенціал 

таких культур. Порівняно досить незначні масштаби розвитку цієї галузі в 

Україні та її точковий характер об’єктивно зумовлюють наявність досить 

широкого поля для ініціювання продовження наукових досліджень у цій 

сфері. 
 

 

 

3.4 Динаміка нішевого сільського господарства як чинника 

зрівноваженого розвитку сільських регіонів та його ефективність в 

Україні 
Існуючі критерії в умовах України обумовлюють підстави для 

віднесення до групи нішевих культур в Україні на сьогодні такі: амарант, 

певні ягоди  лохина, чорниця, журавлина, малина, жимолость, кизил, іюрга, 

йошта, годжі, ожина і суниця , мускусний гарбуз, шафран та інші прянощі, 

свіжа зелень  мікрозелень , льон-кудряш,злаки  просо,сорго, жито, овес 

тощо , екзотичні злаки  спельта, жито, кіноа , овочі – спаржа, цибуля-шалот, 

цибуля-порей, батат, гарбуз та часник, мед і всі органічні продукти, плодові 

культури – слива, абрикоса, горіхи волоські, фундук та інші; екзотичні гриби. 

                                                 
1Виважені рішення та вивчення ринку приведуть до мільйона з гектару: 

підсумкиконференції. UHBDP:веб-сайт. U  : https://uhbdp.org/ua/  9 -vivazheni-rishennya-

ta-vivchennya-rinku-privedut-do-miljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji  дата звернення: 
04.10.2020). 
2Над прірвоюмаржі: огляд ринку нішевих культур  ч 3 . AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2017/12/13/nad-prirvoyu-marzhi-yak-zarobyty-na-nishevyh-kulturah-i-

skilky-tsogo-chekaty-ch-3/ дата звернення:  4.  .     . 
3Вищі у ніші: дрібним фермерам радять вирощувати ягоди і горіхи. AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nisha-dribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-
i-gorihy/ дата звернення:  4.  .     . 
4Петрик О. «Жнива»на равликових полях. Високий Замок. 2018. 4-  .  . с.  . 
5Устрицы и Украина: бизнес на деликатесах. AgroPortal: веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ 
publishing/analitika/ustritsy-i-ukraina-biznes-na-delikatesakh/  дата звернення:  3.  .     . 
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Перспективними для вирощування нішевими культурами можуть бути 

амарант,екзотичні культури  пао-пао, бамія тощо , еспарцет, коріандр, тмин, 

арахіс, лікарські та ефіроолійні культури тощо. До категорії нішевих культур 

можна зарахувати також практично всі бобові, зокрема – сочевицю, 

чечевицю, нут  турецький горох , маш, квасолю, боби і навіть горох. 

Ефективними напрямами нішевого агробізнесу на сьогодні і в найближчому 

майбутньому виглядають вермикультивування, бджолярство, 

равликівництво, розведення устриць, жаб, сироваріння  з молока кіз, кобил, 

буйволиць . Не менш перспективним напрямом нішевої аграрної економіки в 

Україні є переробка нішевої сільськогосподарської продукції на готові 

вироби у вигляді продуктів харчування. 

Згідно результатів експертних оцінок, у цілому посівні площі під 

основними нішевими сільськогосподарськими культурами в Україні  за 

якими ведеться статистичний облік  у      році сягали близько  5 ,6 тис. га, 

або майже  % у структурі всіх посівних площ, але і ця незначна частка 

свідчить на користь необхідності розвитку напряму вирощування нішевих 

сільськогосподарських культур як прибуткової альтернативи 

високорентабельним зерновим і олійним, бо не кожен малий чи середній 

фермер із площею землекористування    -5   га має достатньо власних 

матеріально-фінансових ресурсів для інтенсивного вирощування традиційних 

маржинальних сільськогосподарських культур, а на нішевих культурах в разі 

дотримання відповідної технології та правильного розуміння кон’юнктури 

ринку можна отримати не менше прибутку, ніж від вирощування соняшнику 

чи ріпаку
1
. Наприклад, за даними аналітичної компанії  ro-Consulting, 

вирощування нуту може окупитися на протязі менше, ніж протягом   років
2
. 

На думку аналітиків, той же фундук дає урожай до   т/га, з яких виходить   

тонна очищених ядер вартістю майже 6 тисяч доларів на оптовому ринку, а в 

Європі є постійний попит на український фундук
3
 .  

Усі нішеві культури в Україні, окрім гороху  у      р. – 435,5 тис. га, 

що на   ,4% більше проти аналогічного показника    6 р.  займають 

незначні посівні площі, порівняно з традиційними. Однак саме це робить їх у 

певному сенсі унікальними, або нішевими. Досить значні площі зайняті 

вівсом, гречкою і житом –  97,5 тис. га,    ,4 і  49,4 тис. га. Відповідно. 

Також варто виділити такі культури, як сорго і просо, посівні площі під 

якими у      р. становили, відповідно, 43,  і 5 ,  тис. га
4
. Економічна 

ефективність вирощування нішевих культур характеризується двома 

                                                 
1 Кернасюк Ю. Ринок нішевих агрокультур. Агробізнессьогодні.     .№   3 9 .с.  -16. 
2 Выращивание нута окупится за   года.Agroportal: веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ 

news/vlast/vyrashchivanie-nuta-okupitsya-za-2-goda/  дата звернення:  4.  .     . 
3Названо нішеві культури, які користуються попитом серед аграріїв.SuperAgronom: веб-
сайт. U  : https://superagronom.com/news/8291-nazvano-nishevi-kulturi-yaki-koristuyutsya-

popitom-sered-agrariyiv  дата звернення:   . 9.     . 
4SSSU (State Statistic Service of Ukraine). 2019. Statistical Yearbook of Ukraine for 2018. 
Zhytomyr: «Book-druk» LTD. 
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важливими показниками – рівнем витрат та рентабельності виробництва. У 

   7 р. серед аналізованих нішевих культур найбільш витратним було 

виробництво гречки та зернобобових. Так, середня собівартість виробництва 

гречки в усіх сільськогосподарських підприємствах України сягала 

814,9 грн./ц, а зернобобових – 43 ,3 грн./ц. Найменш витратними нішевими 

сільськогосподарськими культурами стали жито та овес, середня собівартість 

виробництва   ц продукції зерна яких, відповідно, становила  56,6 та 

245,8 грн. Високоприбутковими є гречка, просо та зернобобові культури 
1
. 

Однією з найпопулярніших нішевих бобових культур є квасоля, яку 

відносять до жаростійких культур. Вирощують її в Україні в основному 

дрібні або середні фермерські господарства та господарства населення 

 близько 75% загального обсягу . Традиційно квасоля найбільше 

вирощується у західних областях України. У    7 р. 47, % української 

квасолі було вироблено в трьох областях: Івано-Франківській, Вінницькій та 

Хмельницькій. Попит на цю культуру стабільний, а якість української 

квасолі задовольняє споживачів. Протягом останніх двох років Україна різко 

наростила обсяги експорту квасолі, а на      р. заплановано збільшення 

площі посівів під квасолею до 75– 5 тис. га. За останні кілька років більш 

ніж удвічі в Україні зросло виробництво квасолі. Якщо в    5-     рр. 

вирощувалося 3 -35 тис. т квасолі, то в    7 р. виробництво досягло 64 тис. 

т. Нарощування виробництва досягається як шляхом розширення площ, так і 

за рахунок використання високоврожайних сортів і гібридів. Основними 

драйверами виробництва виступають привабливі ціни, а також стабільний 

експортний попит. Постійними покупцями української квасолі є європейські 

країни, зокрема Румунія, Німеччина, Боснія і Герцеговина. У менших обсягах 

купують квасолю Туреччина та Єгипет, але відвантаження цієї культури 

поступово зростають.  

Ще однією популярною посухостійкою нішевою культурою є сорго, яке 

в Україні вирощується у Житомирській області, а також у найбільш 

посушливих областях – Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській. 

Часто сорго висівають замість більш вологолюбної кукурудзи, що гине від 

засухи. Площі під сорго досягли піку в    6 р., коли існувала необхідність 

пересівання загиблих озимих зернових культур. Однак у    7 р. вони знову 

зменшилися через особливості технологій вирощування: складності при 

збиранні, чутливості до зайвої вологи або її нестачі на деяких стадіях 

вегетації. Поживність кукурудзи і сорго дуже схожа, при цьому остання 

культура має нижчу вартість. Сорго є альтернативою і ячменю. Його 

використовують у тваринництві  зелену масу і зерно , промисловості  із 

сухих стебел деяких видів отримують червону фарбу для обробки шкіри  та 

харчовій галузі  для виробництва спирту, крохмалю . Особливо 

рентабельним є сорго для тих аграріїв, які господарюють у степовій зоні або 

                                                 
1SSSU (State Statistic Service of Ukraine). 2018. Statistical Yearbook of Ukraine for 2017. 
Zhytomyr: «Book-druk» LTD. 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

125 

займаються тваринництвом
1
. 

Поки що не дуже популярний в Україні як серед виробників, так і серед 

споживачів є нут
2
. Це суто харчова культура, із якої роблять такі страви як 

хумус та фалафель. Нут – це гарне джерело рослинного білку і часто 

використовується у раціоні вегетаріанців та веганів
3
. У    6 р. його посіви 

займали 7,3 тис. га, а у    7 р. вони дещо збільшились, до  -9 тис. га. Якщо 

під зернобобові в цілому використовується  ,5-3% сільгоспугідь, нутом 

засівається лише  ,5%. Окремі господарства добиваються урожайності в 

2,5 т/га, при середній по країні  ,9  т/га
4
. Між тим попит на продукцію 

вирощування цієї культури в найближчій перспективі буде зростати 

внаслідок процесів міграції населення у напрямку європейського континенту 

і відповідного розширення ринку збуту,оскільки жителі Центральної Азії, 

Південної Європи та арабських країн наразі споживають до 3 -35 кг нуту на 

душу населення в рік. Але, плануючи займатись експортом нуту у Європу, 

слід звернути увагу на необхідність дотримання певних параметрів, зокрема 

стандартизованого розміру насіння, його калібрування, бо, наприклад, в 

Німеччині лише у випадку відповідності таким параметрам платять за тонну 

до €   тис. Тому, через нестачу знань і досвіду та технологій вирощування, 

нут, а також і сочевиця та чечевиця залишаються екзотикою для більшості 

зацікавлених у цих культурах аграріїв. 

Малоосвоєні ніші є досить перспективними для виходу на ринок нових 

ягідних господарств, тому фахівці з  ro-Consulting пропонують звернути 

увагу на таку перспективну ягоду, як ожина. Ця ягода не є лідером ринку, 

тому конкуренція в цьому сегменті поки-що не надто сильна. Вона тільки 

набуває популярності на ринку і ще навіть не заслужила окремої позиції в 

держстатистиці. Врожай ожини традиційно додається до обсягів збору 

малини. Разом з тим, ожина за продуктивністю в  -3 рази випереджає 

малину, і її вирощування вже сьогодні здатне приносити непоганий дохід 

агропідприємству
5
. Вкладені в проект кошти  $ 3   тис. – техніка,    га 

площі землі, складське приміщення на 4   м
2
 і 4,  км паркану  повернуться 

до інвестора вже через три з лишком роки  4 ,7 місяців 
5
. Основні продажі 

                                                 
1Ринки. Нішеві культури відвойовують землі у кукурудзи і соняшнику. Мій бізнес: веб-сайт. 
URL: https://msb.aval.ua/news/?id=26110http://www.coop-union.org.ua/?p=8453  дата 

звернення:   . 9.     . 
2 Выращивание нута окупится за   года. Agroportal: веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ 
news/vlast/vyrashchivanie-nuta-okupitsya-za-2-goda/  дата звернення:  4.  .     . 
3 Шаповал Б. Можливості для експорту нішевих культур: куди варто постачати та які 

особливості враховувати. Agravery: веб-сайт. U  : http://agravery.com/uk/posts/show 

/mozlivosti-dla-eksportu-nisevih-kultur-kudi-varto-postacati-ta-aki-osoblivosti-vrahovuvati  дата 

звернення:  4.  .     . 
4 Выращивание нута окупится за   года. Agroportal: веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ 
news/vlast/vyrashchivanie-nuta-okupitsya-za-2-goda/  дата звернення:  4.  .     . 
5Вільнаніша – як заробити на вирощуванні ожини. ВГО "Союз учасників 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України": веб-сайт. U  : 
http://www.coop-union.org.ua/?p=8453  дата звернення:  4.  .     . 
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ожини передбачаються переважно на ринку свіжої ягоди, в курортних зонах
1
. 

У світі вважається, що найбільш прибутковою культурою після 

марихуани є журавлина. Приблизно 9 % врожаю журавлини в світі 

забезпечують лише дві країни – США і Канада. Якщо Україна збирає 

приблизно 4   тонн ягоди в рік, то Канада –  76 тис. тонн, а США – 3   тис. 

тонн
2
. Вирощування журавлини не потребує надміру сил, часу і ручної праці. 

Ягода невимоглива до грантів, а плантації не потребують особливого 

догляду. 

Найбільш маржинальною ягодою серед нішевих у середньостроковій 

перспективі вважається жимолость, але поки що її обсяг ринку є дуже 

обмеженим. У Польщі під жимолость відвели вже   тис. га, а за іншими 

оцінками – навіть до 3 тис. га. В Україні поки що цю ягоду культивують на 

площі близько     га
2
. За іншими оцінками, жимолостю в нашій країні 

засаджено приблизно     га. При цьому приблизно половина комерційного 

виробництва продукції вирощування цієї культури зосереджена в руках трьох 

господарств
3
. 

Обліпиха в Україні є нішевою ягодою, вирощуванням якої займаються 

ще мало фермерів, тому вихід на цей ринок в нашій країні в даний час не 

обтяжений високим рівнем конкуренції. За розрахунками 

 roCapitalInvestment, якщо обліпиха живе до 3  років, а максимальні врожаї 

дає на протязі   - 5 років, то вкладення в її вирощування є досить вигідними 

довгостроковими інвестиціями.Первинні вкладення в створення 

підприємства на    га становитимуть близько  ,5 млн доларів, однак цю суму 

можна скоротити вдвічі, якщо на першому етапі не закуповувати обладнання 

для заморозки і зберігання ягід 
4
. 

Нині в Україні дрібні землевласники та селяни-одинаки на присадибних 

ділянках все частіше висаджують бузину як бізнес-культуру, переважно на 

плантаціях по 5-   соток, оскільки вирощування цієї культури також 

виявилось досить прибутковим, а ніша – незаповненою. Закупівельні цини 

коливаються від    грн./кг на заході до   грн./кг у Вінницький області. Наразі 

з ягід дрібні переробники виробляють крафтові варення, сиропи, суміші з 

медом. Барвник насиченого чорного кольору з бузини ідеально підходить для 

                                                 
1 Милість жимолості: які наймаржинальніші ніші на ягідному ринку і що буде далі? 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 3/ 6/gidna-yagoda-sadovody-zahodyat-

v-marzhynalni-nishi-zbilshuyut-ploshhi-zakrytogo-gruntu-ta-gotuyutsya-do-mashynnogo-zboru-
vrozhayu/  дата звернення:  4.  .     . 
2Червоне море: журавлина – найприбутковіша культура післямарихуани. AgroDay: веб-сайт. 

URL: https://agroday.com.ua/2018/04/29/zhuravlyna-ne-vynna-zhuravlyna-najprybutkovisha-

kultura-pislya-maryhuany/  дата звернення:  4.  .   0). 
3Жималість: половину виробництва жимолості в Україні забезпечують лише три ферми. 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 5/3 /polovynu-vyrobnytstva-zhymolosti-
v-ukrayini-zabezpechuyut-try-gospodarstva/  дата звернення:  4.  .     . 
4Садівникам розповіли про перспективи вирощування обліпихи в Україні. Аграрії разом: 

веб-сайт. U  : https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/sadivnikam-rozpovili-pro-perspektivi-
viroshuvannya-oblipihi-v-ukraini  дата звернення:  4.  .     . 
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напоїв та випічки. Цвіт бузини необхідний фармацевтичній та парфумерній 

промисловості 
1
. 

Інвестиції у перший кизиловий сад в Україні, включаючи посадковий 

матеріал, зрошення, буріння свердловини, склали близько   млн. грн./га. Кущ 

кизилу дає від  5 до    кг ягід на рік, що забезпечує 3  т ягід\га. Окупність 

такого проекту становить приблизно    років
2
. 

Льон олійний льон-кудряш  – технічна культура, яка вирощується 

здебільшого для потреб промисловості  виготовлення лаків, фарб, оліф . 

Лляної олія використовується в їжу і має лікувальні властивості. А внаслідок 

вимоги для країн ЄС від    5 р., згідно з якою автовиробники зобов'язані 

використовувати для внутрішньої оббивки салонів і багажників автомобілів 

тільки натуральні матеріали  в тому числі на основі льону , попит на волокно 

зростатиме ще більше. 

Овес також вважається нішевою культурою, оскільки займає незначні 

посівні площі й здебільшого його врожай використовується як корм у 

тваринництві. Середня ціна на овес у    7 р. становила від 3,3 тис. грн. за 

тонну, а рентабельність – 20%.  

Ще однією з перспективних культур є спельта, оскільки у Європі 

зростає попит на безглютенові продукти. Спельта користується значним 

попитом у США та у Європі, де близько 3 % населення дотримується 

безглютенової дієти
3
. 

Амарант – культура, яка може належати як до зернових, так і до 

олійних, хоча її зазвичай вирощують як декоративні квіти. Амарант – 

відмінний харчовий продукт, його масло і пророщене насіння мають цілющі 

властивості В Японії поживність зелені амаранту прирівнюють до м'яса 

кальмара.Все більше українських фермерів цікавляться амарантом, бо 

рентабельність його вирощування доволі висока, а попит набагато перевищує 

існуючу пропозицію. Переробні підприємства вже зараз укладають угоди на 

викуп    % майбутнього врожаю. При середній врожайності в    ц/га та ціні 

товарного насіння  5 тис. грн./т  органічного – 35 тис. грн./т.  з гектара 

можна отримати від 5  тис. грн. виручки 
4
.  

В Україні планується суттєво збільшити площі горіхових садів, і таке 

рішення є цілком обґрунтованим і виправданим з огляду на зростаючий 

попит на горіхи. Що стосується українського горіхового бізнесу, то, за 

                                                 
1В Україні зростає промислове вирощування бузини. ProAgro: веб-сайт. 
U  :http://www.proagro.сomua/ news/ukr/36 4 .html  дата звернення:  4.  .     . 
2Кизил відпущення: мода на кизил спровокувала дефіцит саджанцівна ринку. AgroDay: веб-

сайт. U  : https://agroday.com.ua/2018/05/11/zavaryly-kyzyl-moda-na-kyzyl-sprovokuvala-

defitsyt-sadzhantsiv-na-rynku/  дата звернення:  4.  .     . 
3 Спельта – перспективний сегмент європейського ринку. Аграрний тиждень. Україна: веб-

сайт. U  : http://a7d.com.ua/novini/33   -spelta-perspektivniy-segment-yevropeyskogo-
rinku.html  дата звернення:  4.  .     . 
4Щириця вищиряється: в Україні дефіцит амаранту, за тонну насіннядають як за дві тонни 

соняшнику. AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 6/ 4/v-ukrayini-defitsyt-
amarantu-za-tonnu-nasinnya-dayut-yak-za-dvi-tonny-sonyashnyku/  дата звернення:  4.  .     . 
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даними Української горіхової асоціації,місця розподіляються наступним 

чином: волоський горіх – фундук – мигдаль – арахіс – їстівний каштан – 

пекан
1
. Рентабельність вирощування такої продукції оцінюють у 4  -450%. 

Рентабельність інвестицій у переробку складає  99%, тобто на кожен 

вкладений долар повернеться три. Капіталовкладення на гектар горіхового 

саду складають від $   тис.
2
. 

В Україні, на думку експертів,можна створити цілком вигідний бізнес 

на свіжій спаржі, салаті, броколі
3
. Наразі спаржа має один з найвищих 

експортних потенціалів нішевої галузі і головна перевага України в даному 

випадку полягає у відносно дешевшій робочій силі. Врожаї можна збирати до 

  років. На третій рік врожайність культури досягає 5-6 т/га, а   кг спаржі 

коштує понад     грн.
4
. Імпортна спаржа сьогодні коштує 35 –3   грн./кг, 

але термін реалізації спаржі – п’ять діб, тому в більшості випадків імпортна 

спаржа – це вже не спаржа
5
. Загалом чистий прибуток від продажу спаржі 

становитиме €  5 тис. за 5 років, що у середньому складає приблизно 

€ 25 тис. у рік
6
. За оцінками експертів, на сьогоднішній день українці 

вирощують спаржу всього приблизно на 7 -   га, на частку комерційних 

проектівприпадає3 -36 га Попит на спаржу внутрішнього ринку України, 

приблизно, складає від 1 до 2,5 тис. т. Український фермер задовольняє 

приблизно 7-10%
6
. Розвиток внутрішнього ринку спаржі в Україні 

стримується відсутністю тут культури її споживання, вітчизняної розсадита 

знань виробниками спаржі нюансів її маркетингу. 

В Україні зростає інтерес до виробництва шафрану і попит на 

посадковий матеріал не звичних для наших широт прянощів
7
. Шафран 

вважається найдорожчою спецією у світі. Він надає стравам унікального 

смаку та аромату, має лікувальні властивості. Збирають на спецію вручну 

рильця з квіток, з   га можна отримати 4-   кг рилець. У    6 році ця спеція 

                                                 
1Кирієнко А. Секрет земляно гогоріха: як вийшло у Китаю і чи вдасться Україні. AgroPortal: 

веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ua/publishing/analitika/sekret-zemlyanogo-orekha-kak-

poluchilos-u-kitaya-i-udastsya-li-ukraine/  дата звернення:  4.  .     . 
2Стукнули ядрами: Україна стане третьою в світі за врожаєм грецьких горіхів  інфографіка . 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/2018/02/13/stuknuly-yadramy-ukrayina-vyjde-

na-tretye-mistse-v-sviti-za-vrozhayem-gretskyh-gorihiv/  дата звернення:  4.  .     . 
3Чи вигідно вирощувати спаржу в Україні? UHBDP: веб-сайт. U  : https://uhbdp.org/ua/ 

news/agro-news/1060-chi-vigidno-viroshchuvati-sparzhu-v-ukrajini дата звернення:  4.  .   0). 
4Названо нішеві культури, які користуються попитом серед аграріїв. SuperAgronom: веб-
сайт. U  : https://superagronom.com/news/8291-nazvano-nishevi-kulturi-yaki-koristuyutsya-

popitom-sered-agrariyiv  дата звернення:   . 9.     . 
5Фермер заробляє на спаржі 4   тис. грн./га. Kurkul: веб-сайт. U  : https://kurkul.com/news/ 

10119-fermer-zaroblyaye-na-sparji-400-tis-grn-ga  дата звернення:  4.  .     . 
6Сумченко В., Губін А.Володимир Остапенко: Особливостівирощування спаржі. Kurkul: 

веб-сайт. U  : https://kurkul.com/blog/358-volodimir-ostapenko-osoblivosti-viroschuvannya-
sparji  дата звернення:  4.  .     . 
7На Херсонщині з’явився другий виробник шафрану. UHBDP: веб-сайт. U  : 

https://uhbdp.org/ua/news/project-news/1220-na-khersonshchini-z-yavivsya-drugij-virobnik-
shafranu  дата звернення:  4.  .     . 
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в Україні продавалась по ціні $5 за грам. Перша партія посадкового 

матеріалу шафрану в Україну прибула ще у    5 році. Це було   тонни 

цибулин крокусу Sativus
1
. Олег Демченко, який тоді посадив  ,5 т цих 

цибулин на 5 сотках у с. Любимівка Херсонської області, одержав свій 

перший урожай вагою всього  5  г. Якщо врахувати, що вартість   грама 

спеції коливається від 5 до    доларів, результат з 5 соток непоганий. Але з 

такою партією на зовнішній ринок не вийдеш, для експорту потрібно хоча б 

   кг спеції
1
. Сьогодні фермер для створення шафранового бізнесу пропонує 

вже готову формулу:    соток землі,   тонна цибулин крокусу Sativus  це – 

7 тис. доларів . З  5 квіток можна отримати близько   грама шафрану. 

Починаючи з 4-го року з   га отримують    кг спеції, і так протягом 5-

6 років. Крім того, можна продавати цибулини
2
. Успішно функціонує у 

Херсонській області і «Компанія ТОВ «Агро-Фокус» – тут збирають вже по 

3   і більше г шафрану в рік  оптова партія – це вже 5 г 
3
. 

На ванілі можна заробити $6 тис. з метра, $6  млн\га. У світі ціни на 

ваніль сягають $5  –6   за   кг. Завдяки новим технологіям ваніль можна 

вирощувати і в Україні, адже ніша майже пуста
4
. 

Одна з найбільш перспективних нішевих культур для вирощування в 

Україні – чуфу–земляний мигдаль або тигровий горіх, яка є втричі 

поживніша за арахіс.Вартість бульб для посадки у приватних виробників 

варіюється від 3  грн. за     г. Чуфа для вживання в їжу продається по  5 

грн. за упаковку     г
5
. 

У Беляївському районі Одещини можна побачити незвичайний сад з 

екзотичними рослинами – актинідіями. На гілках цих субтропічних ліан 

ростуть міні-ківі. Головна причина присутності французів на Одещині – 

вигідне розташування українського ринку, сприятливі кліматичні та ґрунтові 

умови
6
. 

                                                 
1Рубан Н. Кому червоне золото? В Україні освоїли технологію вирощування шафрану й 

діляться досвідом з бажаючими. UHBDP: веб-сайт. U  : https://uhbdp.org/ua/  46-komu-

chervone-zoloto-v-ukraini-osvoily-tekhnolohiiu-vyroshchuvannia-shafranu-i-diliatsia-dosvidom-z-
bazhaiuchymy  дата звернення:  4.  .     . 
2 В Україні активно освоюють технологію вирощування шафрану. Kurkul: веб-сайт. U  : 

https://kurkul.com/news/8202-v-ukrayini-aktivno-osvoyuyut-tehnologiyu-viroschuvannya-
shafranu  дата звернення:  4.  .     . 
3На Херсонщині вирощують найдорожчу у світі спецію. U BD : веб-сайт. U  : 

https://uhbdp.org/ua/news/project-news/1116-na-khersonshchini-viroshchuyut-najdorozhchu-u-
sviti-spetsiyu  дата звернення:  4.  .     . 
4 На гектарі ванілі можна заробити  ,5 млрд грн.      Agroreview: веб-сайт. U  : 

https://agroreview.com/news/na-hektari-vanili-mozhna-zarobyty-15-mlrd-hrn?page=338 дата 

звернення:  9. 9.     . 
5Чуфу, але: українські фермери відроджують чуфу, з якої можна робити торти, молоко і 

каву. AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 5/ 3/russkyj-samyj-sladkyj-y-
pytatelnyh-oreh/  дата звернення:  4. 0.2020). 
6Французький фермер вирощує в Україніекзотичнуактинідію. Агробізнес Сьогодні: веб-

сайт. U  : http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/13138-frantsuzkyi-fermer-vyroshchuie-
v-ukraini-ekzotychnu-aktynidiiu1.html  дата звернення:  4.  .     . 

https://kurkul.com/news/8202-v-ukrayini-aktivno-osvoyuyut-tehnologiyu-viroschuvannya-shafranu
https://kurkul.com/news/8202-v-ukrayini-aktivno-osvoyuyut-tehnologiyu-viroschuvannya-shafranu
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Південь України незабаром може стати виробником пао-пао  від 

іспанського “papaya”, хоча до папаї вона не має жодного відношення   або 

азимiни . Смак плодів порівнюють з бананово-ванільним кремом з легкими 

нотами цитруса. Екстракти рослини застосовують для поліпшення стану 

імунної системи і нервової систем. Промислове вирощування азиміни є 

економічно вигідним –  ,4 кг свіжих плодів коштують від $45, а заморожені 

від $ 5 за 9   г
1
. 

Початківцям фермерам можна спробувати себе в і такому 

нетрадиційному для українського сільського господарства напрямку, як 

вирощування батату. Він як раз зараз активно завойовує український ринок, а 

на міжнародному відомий вже давно. Початківцям можна спробувати себе в і 

такому нетрадиційному для українського агробізнесу напрямку, як 

вирощування батату. У Бельгії врожайність батату – 20-5  т/га, а в південних 

регіонах України – до     т/га. Роздрібні ціни на цей продукт на 

українському ринку досягають  6  грн., так що рентабельності в    % можна 

досягати на всій території країни
2
. Вирощування   кг батату коштує $ ,3, а 

ціна – у 9 разів вища3.  

В Україні почали вирощувати екзотичну бамію – овоч родом з Індії, 

якийдобре знають і люблять у США. В Україні він відомий значно менше, 

але як зазначають фахівці, його розведенню у нас сприяє зміна клімату і тих, 

хто долучився з кожним роком стає більшеАле поки в умовах України бамія 

– «нішевий» продукт. Перш за все, бамія пригнічує поглинання холестерину і 

знижує рівень ліпідів і жиру в крові, є джерелом антиоксидантів, її екстракт 

знижує рівень глюкози,вона дуже корисна хворим на виразку шлунку і 

гастрит. Нині консервована бамія вагою     грн. пропонується за ціною 

близько     грн., а свіжа – по 37  грн. за кг 4. 

Європейські покупці платять по €5 -6  за   т.міскантусу. Він може дати 

15-   т/га там, де кукурудза дає всього 3-4 т
5
. Прибутковість – $7  /га. 

Інвестиції в   га складають $  5  . За рік з   га можна отримати    т 

                                                 
1 Все про пао: саджанці пао-пао, яке прижилось в Україні, продають по  5   грн за штуку. 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 5/ 4/pivden-ukrayiny-ochikuye-pao-pao/ 

 дата звернення:  4.  .     . 
2Названо нішеві культури, якікористуютьсяпопитомсередаграріїв.SuperAgronom: веб-сайт. 

URL: https://superagronom.com/news/8291-nazvano-nishevi-kulturi-yaki-koristuyutsya-popitom-

sered-agrariyiv  дата звернення:   . 9.     . 
3 Батат: вирощуваннякілограму батату коштує $ ,3, а продаютьйого в 9 разівдорожче. 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 6/ 9/idealnyj-dlya-pivdnya-sobivartist-

vyroshhuvannya-kilogramu-batatu-v-ukrayini-koshtuye-0-3-a-v-supermarketah-jogo-prodayut-v-

9-raziv-dorozhche/  дата звернення:  4.  .     . 
4Українськіаграрії почали вирощуватиекзотичну бамію. Agroreview: веб-сайт. U  : 

https://agroreview.com/news/ukrayinski-ahrariyi-pochaly-vyroshchuvaty-ekzotychnu-bamiyu 
 дата звернення:   . 9.     . 
5 Затравили: український міскантус купують в Європі по €6  за тонну.AgroDay: веб-сайт. 

URL: https://agroday.com.ua/2018/04/27/zatravyly-ukrayinskyj-miskantus-kupuyut-v-yevropi-po-
e60-za-tonnu/  дата звернення:  4.  .     . 
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біомаси
1
. 

Невеликим фермерським господарствам в Україні може бути вигідно 

вирощувати стевію. Рідкий екстракт стевії українського виробника 

реалізується за ціною     грн. за     мл, а 3   шт. таблеток із стевії – за 

   ,5  грн. Вартість 7-   шт. насіння стевії коливається від    до 45 грн.
2
.  

Зовсім маленьким господарствам  до  ,5 га  є сенс займатись 

вирощуванням мікрозелені, дохід від якої в чотири тисячі разів перевищує 

дохід від вирощування на такій же площі пшениці
3
. 

В Україні дуже вузькою нішою є вирощування лікарських трав та 

ефіроолійних культур. Найбільш популярні — розторопша плямиста, 

ехінацея пурпурова, череда трироздільна, шавлія лікарська, м’ята перцева та 

лаванда, ромашка і валеріана лікарська
4
. На початку потрібно вкласти 

близько $5 -    тис. Окупиться такий бізнес за два роки
5
. З   га щороку 

можна збирати сировину на суму від 5  тис. грн.   ,5 т квітів ромашки  до 

3   тис. грн.  3,5т сухого кореня валеріани
6
.Рентабельність трав’яного 

бізнесу в перші 4 роки становить 46%, а в подальшому матиме тенденцію до 

зростання. Вже на5-й рік з  5 га можна отримати чистий прибуток на рівні 

$  5,7 тис.
7
 . 

Цінна лікарська рослина, яка містить у своєму складі практично всю 

таблицю Менделєєва — це п'ятипал або перстач білий. На ринку її практично 

немає, тому що це «дикорос», який вже занесено в Червону книгу, тож попит 

на цю рослину великий. Приблизно 3 роки тому його почали культивувати в 

Україні
8
.  

                                                 
1Енергія трави: гектар міскантусу дає $7   прибутку щороку. AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2017/12/19/groshi-na-travi-gektar-miskantusu-daye-700-prybutku-
shhoroku/  дата звернення:  4.  .     . 
2Stepby стевія: українські фермери можуть збирати кілька врожаїв стевії на рік. AgroDay: 

веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 5/ 6/solodkyj-buket-ukrayinskym-fermeram-

vygidno-vyroshhuvaty-steviyu/  дата звернення:  4.  .     . 
3Названо нішеві культури, які користуються попитом сере даграріїв. SuperAgronom: веб-

сайт. U  : https://superagronom.com/news/8291-nazvano-nishevi-kulturi-yaki-koristuyutsya-
popitom-sered-agrariyiv  дата звернення:   . 9.     . 
4 Синь-трава: Україна зіткнулася з дефіцитом лаванди. AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2018/04/12/ukrayina-zitknulasya-z-defitsytom-lavandy/  дата звернення: 
03.10.2020). 
5 Вирощені в Україні лікарські трави користуються попитом в ЄС. SuperAgronom: веб-сайт. 

URL: https://superagronom.com/news/9927-viroscheni-v-ukrayini-likarski-travi-koristuyutsya-
popitom-v-yes 
6Зібрати на нервах: сімейна ферма зароблятиме до  5  тис. грнприбутку на валеріані та 

ехінацеї. AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/    / 5/3 /simejna-ferma-mozhe-

zaroblyaty-do-250-tys-grn-prybutku-na-likarskyh-travah/  дата звернення:  3.  .     . 
7 Фахівець розповів про рентабельність бізнесу з вирощування лікарських 

травSuperAgronom: веб-сайт. U  : https://superagronom.com/news/  3 5-fahivets-rozpoviv-
pro-rentabelnist-biznesu-z-viroschuvannya-likarskih-trav  дата звернення:   . 9.     . 
8Герасименко А.     . Т. Турченкова: З гектара лаванди реально отримати мільйон гривень 

прибутку. Kurkul: веб-сайт. U  : https://kurkul.com/interview/ 45-tetyana-turchenkova-z-
gektara-lavandi-realno-otrimati-milyon-griven-pributku  дата звернення:   . 9.     . 
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Вирощування кульбаби вже через два роки може давати валовий 

прибуток у розмірі € 34  з гектара, а річна рентабельність складе    %. Для 

цього потрібні мінімальні інвестиції в розмірі €5   /га, або € 47  5 /5 га. В 

ЄС суху сировину кульбаби лікарської готові купувати по € ,5- ,9 за 

кілограм листя, на сухий корінь ціна складає €3-4 за кг
1
. 

Україна входить до числа найбільших світових виробників та 

експортерів коріандру.В Україні коріандр вирощують для одержання 

насіння, з якого отримують ефірну олію для косметичної, фармацевтичної та 

кондитерської промисловості. Коріандровий шрот також застосовується як 

харчова добавка у раціоні тварин. Вихід меду з коріандру становить у межах 

145- 5  кг/га
2
.Середня врожайність коріандру становить  , - ,5 т/га. На 

біржах України коріандр наразі пропонують по середній ціні    тис. грн./т
3
. 

Перспективним в плані високої економічної ефективності видається 

проект створення в Україні підприємства з виробництва ефірної олії. Згідно 

розрахунків аналітичної компанії  ro-Consulting, інвестиції у виробництво 

ефірних олій у нашій країні дуже перспективні, адже ця ніша поки слабо 

заповнена. Обсяг вітчизняного виробництва становить близько 5   тонн, і він 

нестабільний по роках. Виробництво такої продукціїокупиться Україні за    

місяців
4
.  

Перспективною нішевою культурою для агровиробників півдня України 

може стати чорнушка посівна або нігелла. Зазвичай цю рослину вирощують в 

якості спеції, хоча окрім цього рослина має лікарські, декоративні та 

ефіроолійні властивості і безліч напрямків використання
5
. 

На думку аналітиків  ro-Consulting, хороші кліматичні умови південних 

регіонів України сприяють вирощуванню в Україні лаванди, якої після 

окупаціїКриму спостерігається дефіцит
6
. Для запуску проекту в цій галузі на 

  га потрібно всього $7  тис. Окупити проект вдасться за два 

                                                 
1Coolбаба: рентабельність вирощування кульбаби перевищує    %. AgroDay: веб-сайт. 

URL: https://agroday.com.ua/2018/04/25/rentabelnist-vyroshhuvannya-kulbaby-perevyshhuye-
120/  дата звернення:  4.  .     . 
2 В Україні зростають площі посіву коріандру. SuperAgronom: веб-сайт. U  : 

https://superagronom.com/news/10215-v-ukrayini-zrostayut-ploschi-posivu-koriandru  дата 
звернення:   . 9.     . 
3 Україна входить до числа найбільших світових експортерів коріандру. SuperAgronom: веб-

сайт. U  : https://superagronom.com/news/10394-ukrayina-vhodit-do-chisla-naybilshih-svitovih-
eksporteriv-koriandru  дата звернення:   . 9.     . 
4Ефірний час: виробництв ефірних олій м’яти та лаванди окупиться за півтора роки. 

AgroDay: веб-сайт. U  : https://agroday.com.ua/ 018/06/19/vyrobnytstvo-efirnyh-olij-m-yaty-

ta-lavandy-okupytsya-za-pivtora-roku/  дата звернення:   . 9.     . 
5Аграріям розповіли про перспективи вирощування мало поширеної нігелли. SuperAgronom: 

веб-сайт. U  : https://superagronom.com/news/ 3  -agrariyam-rozpovili-pro-perspektivi-
viroschuvannya-maloposhirenoyi-nigelli  дата звернення:  3.  .     . 
6 Синь-трава: Україна зіткнулася з дефіцитом лаванди. AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2018/04/12/ukrayina-zitknulasya-z-defitsytom-lavandy/  дата звернення: 
03.10.2020). 

https://agroday.com.ua/2018/04/25/rentabelnist-vyroshhuvannya-kulbaby-perevyshhuye-120/
https://agroday.com.ua/2018/04/25/rentabelnist-vyroshhuvannya-kulbaby-perevyshhuye-120/
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роки
1
. Прибуток, який може бути отриманий від вирощування цієї рослини 

на одному гектарі, сягає      євро  близько  , 5 млн грн. 
2
. Рентабельність 

вирощеної лаванди складе 36,4%
1
.Якщо ж виготовляти олію, реалізовувати 

побічний продукт – гідролат і робити ще якісь додаткові сувеніри, то 

прибуток-брутто з   га буде коливатись у межах  млн. грн.
3
. 

В Західній Україні давно і успішно збирають трюфель, що є до певної 

міри незаконним. Але «золотий» гриб можна виростити легально у власному 

саду. Ціна п'ємонтського трюфеля зросла до € 5,5 тис./кг. Гриби можна буде 

збирати на 4-5 рік після посадки, а через    років – до    кг трюфелів/га/рік
4
. 

Специфіка вирощування ерінгів – м’ясистих грибів, схожих на печериці 

пов’язана із стерильністю. Їх ціна у супермаркетах –  4  грн./кг. Єдиний 

промисловий виробник ерінгів в Україні та власник компанії ПП «Естетік 

Фудс» Кирило Вєтряков працює на Київ та Дніпро, а також продає ці гриби 

ресторанам
5
. 

Фермерське господарство «Західний равлик» с. Солонка на Львівщині  

першим в Україні почало розводити змій на м'ясо,яке зміцнює імунітет, 

допомагає людям, хворим на туберкульоз. Страва зі змії є дорогою – 

орієнтовно 3−4 тис. грн. за порцію
6
. На цій же фермі інтенсивно розвивається 

равликовий бізнес
7
. Потрібно щонайменше€75-    тис., щоб запустити 

равлика на   га і виростити  5-3  т цієї живності
8
. В Україні  o eCA 

купують молюсків по  5 -45  грн./кг, а ціни в меню стартують від 3   грн. за 

порцію з   - 5 равликів. Європейці оптом платять по € -  /кг. Найдорожче 

продають ікру равликів: 5  г коштує    5  грн. У Європі ціна за 5  г – від €6  

до €35  залежно від виду равлика
9
. А неподалік Львова,  с. Яблунівка  діє 

                                                 
1 avandos: гроші з гектару лаванди повертаються за два роки.AgroDay: веб-сайт. U  : 
https://agroday.com.ua/2018/01/16/lavandos-groshi-z-gektaru-lavandy-povertayutsya-za-dva-roky/ 

 дата звернення:  3.  .     . 
2 Синь-трава: Україна зіткнулася з дефіцитом лаванди. AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2018/04/12/ukrayina-zitknulasya-z-defitsytom-lavandy/  дата звернення: 

03.10.2020). 
3Герасименко А. Тетяна Турченкова: З гектара лаванди реально отримати мільйон гривень 
прибутку. Kurkul: веб-сайт. U  : https://kurkul.com/interview/ 45-tetyana-turchenkova-z-

gektara-lavandi-realno-otrimati-milyon-griven-pributku дата звернення:   . 9.     . 
4Аграріям розповіли про переваги вирощування трюфелів. SuperAgronom: веб-сайт. U  : 
https://superagronom.com/news/8926-agrariyam-rozpovili-pro-perevagi-viroschuvannya-tryufeliv 

 дата звернення:  3.  .     . 
5Бізнес на грибах: чому в Українімайже не вирощуютьгрибиЕрінги. Growhow: веб-сайт. 
URL: https://www.growhow.in.ua/biznes-na-grybah-chomu-v-ukrayini-majzhe-ne-vyroshhuyut-

gryby-eringy/  дата звернення:  3.  .     . 
6Лебідь Л. В Україні відкрили першу зміїну ферму. Волинь: веб-сайт. U  : 

https://www.volyn.com.ua/news/129946-v-ukraini-vidkryly-pershu-zmiinu-fermu  дата 

звернення:   . 9.     . 
7Петрик О. «Жнива»на равликових полях. Високий Замок. 2018. 4-  .  . с.  . 
8Дмитрів І. Равлики, як ведмеді, впадають у зимову \ сплячку. Високий замок. 2018.15-21.03. 
9 Капустіна К. Математика агробізнесу: розведення равликів Kurkul: веб-сайт. U  : 

https://kurkul.com/blog/589-matematika-agrobiznesu-rozvedennya-ravlikiv  дата звернення: 
03.10.2020). 
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ферма «Tante Snails» з вирощування равликів і жаб на м'ясо, а її продукція 

частково експортується, а частково споживається у ресторані «Tante Sophie» 

 м. Львів , де її під подають під    соусами Ціна порції масою     г стартує 

від  4  грн.
1
. 

Перепілок в Українівирощують 56  господарств,    із них нараховують 

до по  5      птахів. Щорічний об’єм виробництва яєць перевищує 6   млн 

штук. Перепілка виростає за 4  днів і може знести     яєць/рік.Організація 

перепелиної ферми на        птахів коштуватиме до 6  млн євро
2
. 

Лише кілька років тому українські фермери біля Чорного моря почали 

будувати устричні ферми. Цей бізнес окупається за перший сезон  3 роки, 

поки виросте молюск . В Україні ціна стартує від     грн./кг і до кількох 

тисяч
3
.  

В Україні освоєно виробництво близько десяти видів альтернативного 

борошна і випічка з нього готової продукції.. Близько 5 % займає 

кукурудзяне борошно. На другому –    %  вівсяне. Маловідоме в Україні 

борошно з полби на європейському ринку коштує €3,5/кг. При цьому 

перебудовувати виробництво під переробку нішевих зернових великим 

переробникам є невигідно
4
. 

Певні зміни клімату і відповідно – природних умов зумовлюють появу 

зацікавленості у нішевому сільському господарстві з боку крупних аграрних 

підприємств. З    7 року на полях компанії  NZ    U , крім основних 

культур, сіють ще й льон, коріандр, спельту, сочевицю та гірчицю
5
.До   % 

посівних площ виділяє на нішеві культури Harv EastHolding. У компанії 

вирощують горох, сочевицю, нут
6
.Їх прибутковість виходить вищою, ніж 

соняшнику – з кожного га посівів сочевиці холдинг отримує по   ,  тис. 

грн./га доходу, а соняшнику – тільки  5,6 тис.грн./га
7
.Група компаній 

                                                 
1Капустіна К. Жаба за 5  доларів: як заробити на нарозведенні жаб. Kurkul: веб-сайт. 

URL:https://kurkul.com/spetsproekty/817-jaba-za-50-dolariv-yak-zarobiti-na-rozvedenni-jab  дата 

звернення:  3.  .     . 
2За вирощування перепілок держава надаватиме дотації. Uteka: веб-сайт. U  : 
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-za-vyrashhivanie-perepelov-

gosudarstvo-budet-predostavlyat-dotacii  дата звернення:   . 9.     . 
3Устрицы и Украина: бизнес на деликатесах. AgroPortal: веб-сайт. U  : http://agroportal.ua/ 
publishing/analitika/ustritsy-i-ukraina-biznes-na-delikatesakh/  дата звернення:  3.  .     . 
4 В Україні виробляють близько десяти видів альтернативног оборошна. Agroreview: веб-

сайт. U  : https://agroreview.com/news/v-ukrayini-vyroblyayut-blyzko-desyaty-vydiv-
alternatyvnoho-boroshna  дата звернення:  9. 9.     . 
5Лутицька Л.    7. Вирощування часнику, сорго і льону: як знайти свою прибуткову нішу? 

Kurkul: веб-сайт. U  : https://kurkul.com/spetsproekty/ 53-viroschuvannya-chasniku-sorgo-i-

lonu-yak-znayti-svoyu-pributkovu-nishu  дата звернення:  3. 9.     . 
6 arvEast щороку виділяє на нішеві культури до   % посівних площ. Agravery: веб-сайт. 

URL: https://agravery.com/uk/posts/show/harveast-soroku-vidilae-na-nisevi-kulturi-do-10-
posivnih-plos  дата звернення:   . 9.     . 
7Над прірвоюмаржі: огляд ринку нішевих культур  ч 3 .AgroDay: веб-сайт. U  : 

https://agroday.com.ua/2017/12/13/nad-prirvoyu-marzhi-yak-zarobyty-na-nishevyh-kulturah-i-
skilky-tsogo-chekaty-ch-3/  дата звернення:  3. 9.     . 
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«Ольвія»  Запорізька область  розпочинає експорт коріандру, гірчиці та 

льону за прямими контрактами в Польщу і вони мають стабільний попит 

також у Чехії, Німеччині та Нідерландах. З      р., після реєстрації на 

митниці, продукція експортується за прямими контрактами
1
.  

 

 

 

3.5 Оцінка ситуації і перспективи розвитку нішевого сільського 

господарства як чинника зрівноваженого розвитку сільських регіонів 
На сьогодні екологічний, соціальний і економічний розвиток становлять 

проблематику, яка поширюється за межі окремих держав. Цей аспект є 

незмірно істотний в часи глобалізації світу і посилення взаємозалежності 

країн у багатьох площинах їх діяльності, що обумовлює перетворення 

багатовимірної міжнародної кооперації із допоміжної у необхідну для 

реалізації концепції зрівноваженого розвитку.  

Головною метою сьогодення в Україні є те, що для вибору правильного 

шляху розвитку країни в майбутньому потрібно, щоб наша суспільно-

економічна система була гармонічно вмонтованав систему природного 

середовища з тим, щоб можна було раціонально використовувати його засоби 

для потреб сьогоднішніх і прийдешніх поколінь. Але, оскільки ринок як 

економічний механізм є позбавлений елементів соціальної справедливості, 

зазначеної гармонії неможливо досягти виключно через ринковий механізм, 

що обумовлює об’єктивну необхідність участі держави у вирішенні цих 

питань. Тому зрівноважений розвиток сільських територій повинен стати 

сформованим пріоритетним напрямом державної аграрної політики в 

Україні.  

Концепція зрівноваженого розвитку передбачає можливість здійснення 

господарської діяльності людиною при забезпеченні одночасного обмеження 

його негативного впливу на природне середовище. Господарська діяльність, 

що реалізується в рамках зрівноваженого розвитку, поза господарським 

розвитком повинна враховувати регенераційні можливості відновлюваних 

природних ресурсів та абсорбційні властивості і можливості природного 

середовища. Це означає, що економічне зростання, яке досягається коштом 

природного середовища, відображає порушення вимог і засад концепції 

зрівноваженого розвитку. 

Зрівноважений розвиток сільських територій є типом розвитку цих 

територій, за якого його пріоритетна ціль – створення умов для 

цивілізованого способу і рівня життя сільського населення – досягається на 

основі збалансованого розвитку основних сфер сільського середовища: 

економічної, екологічної та соціальної. Аналіз досвіду розвинутих країн дає 

змогу поглибити розуміння пріоритетів у сільському розвитку. Такі 

                                                 
1Новини компаній: «Ольвія» розпочина єекспорт нішевих культур. Agravery: веб-сайт. U  : 

https://agravery.com/uk/posts/show/novini-kompanij-olvia-rozpocinae-eksport-nisevih-kultur 
 дата звернення:   . 9.     . 
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пріоритети, адаптовані до сприйняття в сучасних умовах України і поєднані з 

багаторічними напрацюваннями українських вчених, у нашому розумінні, є 

основою формування та виконання дієвих стратегій розвитку сільських 

територій України. Вихідними моментами у реалізації концепції 

зрівноваженого розвитку сільських територій в Україні повинні бути 

пріоритетність інтересів селян та комплексність розвитку села і його 

економіки. Це досить фундаментальне положення, яке потребує осмислення 

й адаптації в умовах України. Адже за такого підходу напершому місці серед 

індикаторів оцінки рівня розвитку сільськоїтериторії маютьбути показники 

розвитку сфери існування і функціонування сільських жителів, а основою 

програм розвитку сільської території – розвиток сільського населення. 

В економічній науці, поки-що, немає підстав для впевненої констатації 

наявності розробленої ґрунтовної теорії зрівноваженого розвитку – вона все-

щеповільно розвивається, причому цей розвиток відбувається двома 

шляхами: «знизу-вгору» і «згори-донизу».Підхід «згори» означає вихід поза 

дисциплінарні межі, положення і методології і спирається на моделі, що в 

міру комплексновідображають складність та взаємозалежність соціально-

економічних та природничих систем. Як на сьогодні саме цей підхід 

знаходиться все-ще на досить ранньому етапі розвитку. Підхід «знизу» є 

виразно дисциплінарним і характеризується наявністю вже досить солідного 

підґрунтя для свого існування та вищим рівнем формалізму з точки зору 

гіпотетично-дедукційного підходу до науки, однак практичне застосування 

можливих висновків, що ґрунтуються на такому підході до розуміння 

зрівноваженого розвитку, пов’язане з ризиком, що є наслідком надмірної 

симпліфікації їх вихідних положень і моделей. 

Концепція зрівноваженого розвитку в жодній мірі не є запереченням 

прогресу у сфері економічної активності людини. Вона є закликом і 

ефективним шляхом до забезпечення дотримання рівноваги та 

поміркованості у використанніприродних ресурсів і здійсненні 

господарських процесів. Адже господарська діяльність не може бути 

реалізована у повному відриві від природного середовища, рівно як і від 

середовища соціального, і вже з впевненістю не може здійснюватись у 

спосіб, який вся активність підприємця спрямовує на одержання зиску, який 

стає ціллю самою в собі. Господарська діяльність, яка здійснюється в рамках 

зрівноваженого розвитку – це щось більше, ніж тільки засіб одержання зиску 

тому, хто цю діяльність здійснює. В першу чергу господарська діяльність 

повинна бути спрямована на покращення природного середовища, підтримку 

біологічного різноманіття, запевнення людям джерел утримання, створення 

їм умов для підвищення рівня їх життя, але це також і створення передумов 

для формування можливості задоволення потреб прийдешніх поколінь. 

Детермінантом органічно збалансованогорозвитку тріади сфер 

життєвих інтересів у сільських територіях об’єктивно є сільська економіка. 

Саме вона визначає можливу міру реалізації потенціалу розвитку соціальної 

та екологічної сфери, а основою сільської економіки є сільське господарство 
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у його різних організаційних формах. Тобто, сільське господарство в Україні 

і надалі залишається основною формою економічної активності на селі, хоча 

характер цього виробництва все більше змінюється. НА сьогодні ця галузьє 

значним чином здуалізована та розполяризована, про що свідчить наявність у 

ній двох все більш маргіналізованихгруп господарств: групи малих і зовсім 

дрібних виробників овочів, фруктів, молока, свининиі так званої нішевої 

продукції, які працюють переважно на внутрішній ринок країни; групи 

крупних виробників типу агрохолдингів, які займаються традиційними 

зерновими, соєю, кукурудзою, соняшником, ріпаком і продукція їх 

вирощування має переважно експортну орієнтацію.  

Основним завданням у процесі подальшої трансформації аграрної 

економіки України повинно стати створення умов для усестороннього 

задоволення інтересів населення сільських територій. Йдеться не про 

протиставлення інтересів держави і селян, а про те, що в умовах 

трансформації аграрного сектора економіки і його реформування державні 

інтереси в цій сфері можуть бути реалізовані на практиці лише через 

задоволення інтересів селянства. Основою формування перспективи села 

України об’єктивно повинна бути оптимізація пріоритетних напрямів 

зрівноваженого розвитку сільських регіонів. 

Основною функцією держави у регулювання дальшого розвитку 

сільського господарства країни в умовах його дуалізації та поляризації є 

створення умов, за яких ці підприємства, володіючи потужним потенціалом і 

капіталом, мали б економічну зацікавленість у розвитку соціальної та 

екологічної сфер сільських територій. Очевидно, цього можна досягти, якщо 

налагодити відносини держави, сільськогосподарських підприємств  в т.ч. і в 

першу чергу – агрохолдингів  і населення сільських територій таким чином, 

щоб рівень добробуту сільського населення був вирішальним чинником 

ефективного функціонування цих сільськогосподарських підприємств. Це 

автоматично створить необхідний рівень зазначеної економічної 

зацікавленості сільськогосподарських виробників у сприянні стабільному і 

збалансованому розвитку всіх сфер сільських територій, тобто – у їх 

зрівноваженого розвитку. 

Поліфункціоналізація села і сільського господарства органічно 

вписується в концепцію зрівноваженого розвитку сільських регіонів, 

оскільки суттю такої концепції є оптимальне і комплексне поєднання шляхів 

вирішення економічних, соціально-демографічних і екологічних їх проблем. 

Шукати цих шляхів треба через господарську активізацію села і малих 

містечок, через розвиток як сільськогосподарських, так і 

несільськогосподарських місць праці, навіть в тих регіонах, які традиційно 

прийнято вважати типово сільськогосподарськими. Результати проведених 

розрахунків та аналізу накопиченого досвіду, представлених у даній статті, 

засвідчують наявність дуже широкого діапазону можливостей щодо 

диверсифікації напрямів сільськогосподарського виробництва на невеликих 

площах сільськогосподарських угідь, що якнайкраще пасує до умов 
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більшості фермерських господарств і цілком реально може бути в 

найближчій перспективі переважним шляхом розвитку цих господарств, 

оскільки конкурентну боротьбу з крупними господарствами у сфері 

вирощування традиційних культур чи у виробництві традиційної продукції 

тваринництва дрібні фермерські господарства в Україні в силу відомих 

об’єктивних причин безперечно програють.Достатньо реальним шляхом 

розвитку сільського господарства в умовах його дуалізації є вирощування 

нішевих культур та виробництво нішевих продуктів, що є особливо 

актуальним для господарств з невеликими розмірами земельної площі. 

Основні критерії, що дають підстави для включення тих чи інших 

сільськогосподарських культур до категорії нішевих, на думку більшості 

дослідників та практиків, є: малорозвиненість конкретного ринку, 

перевищення попиту над пропозицією, низька конкуренція у секторі 

виробництва продукції вирощування даної культури,високі закупівельні ціни 

та високий рівень доходності з одиниці площі вирощування при відносно 

мінімальній потребі цієї площі, висока питома частка нематеріальної 

 інтелектуальної  складової в доданій вартості і ціні реалізації. Важливою 

особливістю нішевих культур є і те, що вони як правило досить 

ресурсомісткіі їх виробництво досить складно або взагалі неможливо 

масштабувати. 

Спеціалізація малих суб'єктів господарювання на вирощуванні нішевих 

культур дозволяє розширювати ринки збуту власної продукції. У малих 

господарств відсутні можливості виходу на зовнішні ринки із традиційними 

культурами, оскільки продукція їх вирощування має переважно біржовий 

характер і її реалізація потребує формування великих партій товару. Однак 

малі господарства можуть покращити власну прибутковість та вийти на 

зовнішні ринки не за рахунок кількості реалізованої продукції  оскільки тут 

неможливо конкурувати із агрохолдингами , а завдяки якості та нішевості 

виробленої продукції. На світовому ринку на таку продукцію постійно 

зростає попит і, відповідно, її експортний потенціал. Така продукція через 

обмеженість попиту або пропозиції не реалізується великими партіями та має 

сприятливу цінову кон'юнктуру. 

Важливість розвитку нішевого сільського господарства у сільських 

територіях визначається його позитивними наслідками, серед яких в першу 

чергу слідвідзначити підвищення рівня зайнятості на селі, що безпосередньо 

впливає на рівень доходів селян, що, в сукупності із підвищенням рівня 

доходів виробників сільськогосподарської продукції, сприяє зміцненню 

економічної складової зрівноваженого розвитку сільської території. Ці 

позитивні наслідки можуть ще більше виекспоновуватись у випадку розвитку 

відповідної переробної бази та формування необхідної культури споживання 

нішевої продовольчої продукції. Нішева економіка на селі охоплює 

виробництво не лише продукції рослинництва  вирощуваннятаких культур як 

лохина, журавлина, жимолость, горіхи, сорго, прянощі, свіжа зелень, годжі, 

іюрга, кизил, міскантус, зізіфус, азиміна, хурма, амарант, їстівні квіти, 
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лікарські рослини, актинидія, сафлор, спельта, хміль, рукола, стевія, нігелла, 

спельта, кіноа, спаржа, батат, гарбуз, часник, екзотичні гриби і овочі та 

фрукти; нут, маш та ін. , але й тваринницьких галузей  бджільництво, 

вермикультура, вирощування равликів, страусів, екзотичних порід птиці, 

змій, жаб і інших тварин та виробництво нетрадиційних видів тваринницької 

продукції типу ослячого, кобилячого та буйволиного молока, хамону, 

м’ясних виробів за давніми рецептами тощо , а також різні ремісничі галузі – 

плетіння з лози, вишивання, килимарство та ін. Для всіх них характерніпевні 

об’єднуючі їх у групу нішевих риси – можливість розвитку на надто малих 

для традиційних видів виробництва площах, висока питома прибутковість, 

відсутність конкуренції, підвищений комерційний або соціальний попит. 

Спільними для них є і труднощі у розвитку – брак досвіду, інформації, 

матеріалів, проблеми із механізацією процесів, низька культура споживання, 

проблеми із доступом до кредитних і програмних коштів та із ринками збуту. 

Ці труднощі окреслюють і потенційні напрями сприяння розвитку нішевої 

аграрної економіки як чинника зрівноваженого розвитку сільських територій 

До переваг нішевих культур можна віднести також: високу 

рентабельність; здатність урізноманітнення сівозміни та, як наслідок, 

покращення фітосанітарного стану на полях і стану ґрунтів  особливо, якщо 

йдеться про вирощування бобових культур , виснаження яких виникає через 

їх перенасиченість кількома традиційними сільськогосподарськими 

культурами; сприяння диверсифікації виробництва як спосіб зменшити 

фінансові ризики підприємства на випадок неврожаю основних культур у 

господарстві. До недоліків слід віднести: високу вартість посівного матеріалу 

та технологій вирощування; нестабільність попиту на більшість нішевих 

культур; складність пошуку ринку збуту нішевої продукції; те, що реальна 

рентабельність може виявитись нижчою за очікувану. Однією з характерних 

властивостей нішевої культури  за критерієм перевищення попиту над 

пропозицією  є суттєве зростання з часом обсягів її виробництва, а потім 

його поступове зниження. Тому істотним недоліком нішевих культур є те, що 

ціна на ринку на них не є стабільна: після різкого стрибка виробництва ціни 

нату чи іншу нішеву культуру здебільшого знижуються. Тому доцільно 

вирощувати кілька культур, щоб займати позицію на ринку нішевої продукції 

постійно. 

Звичайно, виробництво та збут нішевих культур потребують додаткових 

зусиль, знання технології та кон'юнктури ринку. Як наслідок, нішеві 

культури привертають значно менше уваги сільськогосподарських 

виробників порівняно із традиційними зерновими та олійними, зокрема 

пшеницею, кукурудзою, соняшником, ріпаком і соєю. Однак загалом їх 

економічний потенціал, у тому числі й експортний, є важливим для 

конкурентоспроможного та сталого розвитку вітчизняного агробізнесу, а за 

рівнем рентабельності вирощування та економічної ефективності окремі з 

цих культур можуть істотно перевищувати найбільш поширені його напрями. 

Практика свідчить також про те, що немає підстав для абсолютизації 
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нішевих культур як панацеї від усіх проблем сектора малих 

сільськогосподарських виробників. Нішева специфіка цілої низки 

сільськогосподарських культур має досить часовий чи навітьперехідний у 

часі характер – те, що якийсь час було нішевим, при досягненні певного 

моменту у своєму розвитку, може втратити риси нішевості іперейти у розряд 

традиційного виду виробництва. Перехід на нішеве виробництво потребує 

певного безприбуткового часового періоду. Тому, очевидно, що роблячи 

ставку на нішевість того чи іншого виробництва, требавраховувати такі 

особливість цієї нішевості, і, плануючи свої інвестиції, слід добре зважувати 

всі можливі альтернативи – чи не варто одразу вкладати кошти у щось більш 

тривале, типу саду чи традиційного ягідництва: віддача у часі від таких 

інвестицій може бути більш віддаленою часово, але зате – відносно більш 

надійною, довготривалою і стабільною. Це залежить від конкретної ситуації 

та ресурсів виробника. 
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РОЗДІЛ ІV 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛІЗМУ 

 

4.1 Соціальна складова суспільного виробництва та національної 

безпеки (проблеми та пріоритети інноваційного розвитку) 
Не існує жодної такої вершини, якої б 

не мала досягти наполегливість. 

Чарльз Діккенс 

Суспільне виробництво, як відомо, метою своєї діяльності 

підпорядковується задоволенню постійно зростаючих потреб суспільства та 

забезпечення як соціальної, так і національної безпеки. Турбота про людей – 

основна умова сталого розвитку. Досягнення цього є вкрай важливим 

завданням. Адже Україна за життєвим рівнем населення посідає 

передостаннє місце в Європі. Серед причин цього: 

- масова декваліфікація працівників і знецінення національної робочої 

сили, що відбулося в 9 -і роки минулого століття в нашій країні; 

- розірвання єдиного ланцюгу відтворення продуктивних сил; 

- порушення оптимального співвідношення між кількістю робітничих 

кадрів і спеціалістів; 

- значна втрата знань і умінь; 

- руйнування сукупного платоспроможного попиту тощо. 

Все це негативно вплинуло на соціально-економічні показники розвитку 

країни, на досягнення соціальної та національної безпеки. Згідно з 

методикою ООН, соціальна безпека включає такі показники як: бідність 

населення; демографічна стабільність; міграційні та еміграційні показники; 

захист і підтримка здоров’я населення; стабільність в країні
1
. До цього 

переліку, на наш погляд, слід також додати показники щодо рівня життя 

населення та розвиту соціальної сфери, соціально-культурної та матеріально-

побутової її складових. 

Як відомо, Україна за природними ресурсами – одна з найбагатших 

країн світу*. У той же час масове збіднення населення стає на заваді 

здійсненню економічних перетворень, подоланню глибокого спаду 

виробництва, низької продуктивності праці тощо. Світова практика 

засвідчує, що функціонування соціальної сфери виступає важливим 

драйвером суспільного розвитку. Тому у високорозвинених країнах її 

розвитку надається велика увага. Приміром, у США масштаби зайнятості у 

названій сфері значно перевищують відповідні показники у сфері 

матеріального виробництва. У світі, за даними ЮНЕСКО, в соціальній сфері 

зайнято дві третини чисельності працівників та створюється близько 7 % 

валового внутрішнього продукту. 

                                                 
1Критерії та показники соціальної безпеки. URL: http://ipzn.org.ua/wp-

content/uploads/2015/07/Kryteriyi-i-pokaznyky-sotsialnoyi-bezpeky.pdf 
*Україна – це піввідсотка суші планети, піввідсотка населення планети, п’ять відсотків 
мінерально-сировинних ресурсів планети. 
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В Україні розвиток соціальної сфери характеризується значно меншими 

показниками, що обумовлено перш за все фінансуванням зазначеної сфери за 

так званим залишковим принципом. І це не дивлячись на те, що ще в 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Реформи заради 

добробуту»       р.  найвищою цінністю держави визнано людину, її 

гармонійний розвиток, створення гарантій для життєвого самовизначення
1
. 

Досягненню цього сприяє й розвиток освіти, підвищення освітнього рівня 

населення. До речі, у світі, за даними ЮНЕСКО, вчиться кожен другий 

житель планети
2
. 

Високого рівня освіченості потребує необхідність використання 

високотехнологічного обладнання у виробничому процесі. Практика 

свідчить, що зі зниженням рівня теоретичних знань втрачається і вміння. 

Встановлено, що чим вищий освітній рівень працівників, тим більшим є і їх 

внесок у валовий внутрішній продукт. За даними американських фахівців, 

більше 5 % ВВП у світі створено працівниками, які навчались  4 і більше 

років
2
. 

Підвищення освітнього рівня сприяє й успішному розв’язанню інших 

проблем, зокрема пов’язаних із досягненням національної безпеки. Цим 

питанням у своїх дослідженнях велику увагу приділили: Волинський М., 

Гершунський В., Данилюк А., Долішній М., Кудря А., Мещерякова Е., 

Новіков Л., Оксютенко О., Самусь Т., Суріков Г., Ушинський К., 

Яременко О. та ін. 

Особлива увага в їх дослідженнях приділена різним аспектам соціальної 

безпеки, суттєвим показником якої є бідність. В Україні, на жаль, останнім 

часом у зв’язку з епідемією коронавірусу вона набула досить великого 

поширення. Адже, як свідчить статистика, останнім часом знижується 

купівельна спроможність населення. Збільшується частка населення, що 

проживає за межею бідності. Знижується якість харчування  зменшується 

споживання м’ясних, рибних продуктів харчування . Останнім часом 

калорійність харчування знизилась на   %, споживання білків – на   %, 

разом із зменшенням відповідного показника щодо платних послуг – на 75%. 

Наразі більшість населення не може платити за комунальні послуги без 

субсидій. Особливо високою є часта такого населення у Вінницькій і 

Херсонській областях. 

Такий стан життєвого рівня населення негативно позначається на його 

здоров’ї. За офіційною статистикою, скажімо, серед дітей і підлітків України 

здоровими є лише   %. А в цілому стан здоров’я населення є критичним. 

Тривалість життя, приміром, чоловіків знаходиться на рівні найбідніших 

країн світу. Три четверті населення нашої країни перебуває в стані психічно-

емоційного стресу. Досить високим залишається рівень захворюваності від 

                                                 
1Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Реформи заради добробуту». U  : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2000-%D0%BF#Text 
2Ганагин А.И. Университет в рациональных экономических управленческих структурах 
США, Западной Европы и Японии. М.;  994. С.    . 
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соціально-небезпечних хвороб. Захворюваність і смертність від туберкульозу 

повернулась на півстоліття назад. Нині Україна за цим показником значно 

випередила будь-яку країну Західної Європи. 

Соціальною загрозою в нашій країні є захворюваність на ішемічну 

хворобу серця та судинні враження мозку, що суттєво впливають на 

тривалість життя. За останнім показником Україна відстає від розвинутих 

країн світу на   -   років
1
. 

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я  ВООЗ  зазначає, що 

стан здоров’я населення визначається на: 

- 50-55% – способом життя; 

- 20-25% – станом навколишнього середовища; 

- 15-20% – генетичним ризиком; 

- 10-15% – станом системи охорони здоров’я
1
. 

Характеризуючи останній показник, слід зазначити, що в Україні наявна 

широка мережа закладів медичної сфери. Основними серед них є лікарські 

амбулаторно-поліклінічні заклади, де   % громадян України починає і 

закінчує лікування. Їх мережа до останнього часу активно зростала  рис.   . 

 
Рисунок 1 – Динаміка мережі лікарських амбулаторно-поліклінічних 

закладів в Україні, одиниць 
 

Щоправда, планова ємність останніх дещо зменшилась. Якщо в      р. 

вона складала 993 тис.  кількість відвідувань за зміну , то в    7 р. – 9 3 тис. 

Проте у зв’язку зі зменшенням чисельності населення  нас було 5  млн., 

нині – 4  млн.  це негативно не позначилось на показнику ємності у 

розрахунку на    тис. населення  рис.   . 

В той же час в Україні останнім часом різко зменшилась кількість 

лікарняних закладів. Наразі їх вдвічі менше, ніж було в  995 р. Зросло 

навантаження на одне ліжко. Якщо в  995 р. воно складало    осіб, то в    7 

р. –  37. Багато регіонів це гостро відчуло, зокрема в період пандемії 

                                                 
1Медицинская помощь. К.  999. №6. С. 46-47. 
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коронавірусу. Скажімо, у вересні      р. м. Канів  Черкаська область  

віднесено до червоної зони, а ліжок в міській лікарні не вистачало. І 

керівництву медичними закладами доводилось «випрошувати» додаткові 

ліжко-місця в інших районах області для розміщення в них хворих на 

коронавірус. 

 
Рисунок 2 – Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, 

кількість відвідувань за зміну на     тис. населення 
 

Все це негативно позначається на стані здоров’я населення. Україна, на 

жаль, щороку втрачає один відсоток потенціалу здоров’я. В сільській 

місцевості цей показник значно вищий. Щоб не допустити подальше 

зростання зазначеного показника, важливо визначити державні мінімальні 

стандарти, які мають зафіксувати межу, нижче якої вони не повинні 

опускатись, зокрема щодо обсягу та якості медичної допомоги.Серед 

зазначених показників мають бути й такі, що характеризують стан 

інфраструктури. До речі, Гіппократ ще понад   тис. років тому чітко 

визначив стандарти приміщення, в якому знаходиться хворий, у тому числі 

до освітлення цього приміщення
1
. 

Формування в Україні умов для забезпечення як національної, так і 

соціальної безпеки передбачає не лише досягнення рівня забезпечення 

необхідними інфраструктурними елементами медичної сфери у відповідності 

з нині діючими стандартами, але й використання кадрового потенціалу, 

методів і засобів профілактики, діагностики та лікування. А це практично 

неможливо без збільшення обсягів фінансування. 

У більшості країн світу витрати на охорону здоров’я становлять шість і 

більше відсотків ВВП. Приміром, у США вони дорівнюють  3%, у Швеції, 

Франції, Канаді – більше 45% усіх ресурсів, які виділяються на соціальні 

потреби
2
.З боку української держави система охорони здоров’я постійно 

недофінансовується, коли на її розвиток виділяється лише   -45% від 

передбачуваних відповідними законами коштів.У зв’язку з тим, що 

                                                 
1Вялков А.И., Таранов А.М., Воробьев П.А. Система стандартизации в здравоохранении: 

прошлое, настоящее, будущее. Вестник обязательного медицинского образования. 2000. 

№ . С. 7. 
2 Медицинская помощь. К.  999. №6. С. 46. 
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найближчим часом Україна не зможе на державному рівні забезпечити 

необхідний рівень фінансування медичної сфери, який відповідав би 

існуючим стандартам, гострою проблемою залишається пошук 

альтернативних шляхів ресурсного забезпечення соціальної безпеки. В числі 

останніх – страхова медицина, меценатство, спонсорство тощо. Разом із тим, 

слід мати на увазі, що в нашій країні уже тривалий час спостерігається 

низький рівень економічного розвитку, що й зумовлює низький рівень оплати 

праці, яка є складовою сімейного бюджету, з якого люди можуть виділяти 

кошти на зміцнення свого здоров’я.Все це негативно позначається на стані 

здоров’я усіх категорій громадян України. До речі, за оцінками фахівців,  5% 

хвороб у дорослих є наслідком умов їх життя в дитячі та молоді роки. 

Водночас потребує вдосконалення структура лікувально-

профілактичних закладів на користь амбулаторно-поліклінічних, адже саме в 

останніх, як зазначалось вище, більшість жителів України розпочинає і 

закінчує лікування.Особливої уваги потребує питання необхідності 

оновлення медичного обладнання та ефективності його використання. 

Статистика свідчить про те, що навіть у Києві такий дорогий апарат як 

томограф використовується не раціонально. Це стосується і 

радіоформпрепаратів. У той же час рівень зношеності  фізичної та моральної  

медичного обладнання нерідко сягає   %. 

Досвід багатьох європейських країн свідчить, що поліпшенню рівня 

використання медичного обладнання сприяє: 

- створення діагностичних центрів, де ефективно використовуються 

досягнення науки та практики; 

- розвиток санології  охорони здоров’я практично здорових людей ; 

- інтенсивне використання  впровадження  як сучасної медичної 

техніки, так і медичних технологій; 

- створення та використання ефективних методів і моделей управління 

індивідуальним і суспільним здоров’ям тощо. 

Все це, на наш погляд, сприятиме збільшенню потенціалу здоров’я 

нації. Світова практика свідчить, що останньому сприяє й розвиток освіти. 

Зокрема встановлено, що чим вищим є освітній рівень населення, тим 

кращими є і показники, які характеризують потенціал здоров’я країни. 

Освіта, водночас, – це відносно самостійна соціальна система, цільовою 

функцією якої є передача соціокультурних цінностей, формування 

відповідного освітнього простору. Останнє забезпечує широка мережа 

закладів освіти. Лише загальноосвітніх навчальних закладів в Україні 

функціонує понад  6 тис.  табл.  ). 

Крім того, в Україні функціонує широка мережа інших закладів освіти, 

функціонування яких сприяє соціалізації людей. Через систему освіти 

здійснюється процес засвоєння культури як механізму передачі 

фундаментальних цінностей, у тому числі гуманістичних. У цьому процесі 

індивід не лише засвоює зазначені цінності, але й здійснює власний 

саморозвиток. 
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Таблиця 1 – Кількість загальноосвітніх навчальних закладів України, 

   7/   н.р. 

Усього закладів 
в них 

учнів, осіб учителів, осіб 

16180 3921673 439701 

Із них за формами власності 

Державна та комунальна, од. в них 

учнів, осіб учителів, осіб 

15981 3894193 435188 

Приватна, од. в них 

учнів, осіб учителів, осіб 

199 27480 4513 

Джерело: Освітні та професійно-технічні заклади України. Статистичний збірник. 

К.: Державна служба статистики України, 2018. С. 31. 
 

Освіта все більше концентрується на розвитку здатності до навчання, на 

плеканні творчих здібностей особистості, на створенні потужної мотивації до 

саморозвитку індивіда. У цьому контексті освітня сфера розглядається як 

процес самопізнання, самоствердження людини. Вона є частиною 

соціального цілого, характер, зміст і напрям розвитку якої обумовлені 

суспільними потребами. Наразі вона є багатоканальним явищем, що набуло 

важливого стратегічного значення, виступаючи інструментом соціально-

економічного прогресу.Освітній галузі відводиться важлива роль у 

забезпеченні соціальної та національної безпеки суспільства. Розвиток 

освіти – це свого роду інвестиції в майбутнє. Адже вона перш за все виконує 

соціально-економічну функцію шляхом планомірного відтворення 

кваліфікованих трудових ресурсів для підприємств та організацій. 

У США, приміром, вищу освіту називають    -мільярдним бізнесом. Це 

 ,7% валового внутрішнього продукту країни
1
. 

Освітні послуги виступають важливим експортним продуктом. В 

Україні в    7/   навчальному році у вищих навчальних закладах навчалось 

майже 49 тис. іноземних студентів  табл.   . 

ЮНЕСКО ще в  993 р. створила атмосферу, що сприяє ефективному 

функціонуванню ринкової і безпекової ситуації в освітній сфері. В Україні 

цьому сприяє прийняття Верховною Радою Земельного, Цивільного, 

Податкового і Бюджетного кодексів, без яких ніяка законодавча база у 

контексті соціо-еколого-економічної безпеки не буде реально служити 

економічним і соціальним інтересам країни. 

Ринкове спрямування цих законів дозволить фізичним і юридичним 

особам відчути зменшення втручання державних структур у соціально-

економічне життя. Водночас наразі існує потреби прийняття законів, які 

сприяли б підвищенню ефективності управління процесом забезпечення 

                                                 
1Теория и практика управления персоналом. Авт.-сост. Г.В. Щёкин. К.: МАУП,  99 . С.   ; 

Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация. Сост. В.И. Яровой. К.: МАУП, 
 995. С.  9. 
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соціальної та національної безпеки. 

Таблиця 2 – Навчання іноземних студентів у вищих навчальних 

закладах України,    7/   навчальний рік 
Коледжі, технікуми. училища 

Усього навчалось 
Прийнято на початковий цикл 

навчання 

Випущено після завершення 

повного циклу навчання 

155 41 31 

Університети. Академії, інститути 

Усього навчалось 
Прийнято на початковий цикл 

навчання 
Випущено після завершення 
повного циклу навчання 

48836 8013 10814 

Вищі навчальні заклади 

Усього навчалось 
Прийнято на початковий курс 

навчання 
Випущено після завершення 
повного циклу навчання 

48991 8054 10845 

Джерело: Вища освіта в Україні у 2017 році. Статистичний збірник. К.: Державна 

служба статистики України, 2018. С. 163-164. 
 

В цих умовах першочергового вдосконалення потребує фінансово-

бюджетна проблема, пов’язана з подоланням загроз перш за все соціальній 

безпеці. Типовим прикладом у цьому контексті може слугувати освітня 

сфера, яка у відповідності до Закону України «Про освіту» має фінансуватись 

на рівні   % валового внутрішнього продукту країни. Реально освітня галузь 

фінансується вдвічі менше, хоча абсолютні показники зростають  табл. 3 . 

Таблиця 3 – Динаміка видатків зведеного бюджету України на освіту 
Показник, млн. грн. 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

На освіту, всього 7085,5 26801,8 79826,0 114193,5 129437,8 177755,7 

у т. ч. на:       

дошкільну 789,0 2340,7 10238,3 18142,2 20115,5 28207,2 

загальну середню 2564,6 11158,8 32852,4 49668,3 56532,0 84346,3 

професійно-технічну 429,1 1749,9 5106,2 6171,2 6182,3 4278,7 

вищу 2285,5 7934,1 24998,4 30981,8 35233,6 38681,1 

Джерело: Вища освіта в Україні в 2017 році. Статистичний збірник. К.: Державна 

служба статистики України, 2018. С. 11. 

 

Соціальна політика в умовах ринкової економіки та досягнення 

соціальної й національної безпеки має стати інструментом, який, з одного 

боку, покликаний сприяти соціальній стабілізації, зниженню соціальної 

напруги в країні, а з іншого – ніяким чином не стримувати стимули 

підприємства до високоефективної праці його працівників. Вирішити ці 

завдання в українському суспільстві, як зазначає Пітюлич М. і Шинкар В., 

можна лише тоді, коли держава своїм завданням ставить забезпечити: 

самозабезпечення індивіда; залучення останнього до створення 

національного багатства; формування демократичних інститутів, які 

підтримують бажаний напрям розвитку
1
. 

                                                 
1 Пітюлич М.І., Шинкар В.А. Макроекономічні аспекти розвитку державної регіональної 
політики. Регіональна економіка.     . №4. С. 45-52. 
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При цьому слід ураховувати екзо- та ендогенні фактори розвитку, 

вдосконалювати систему управління шляхом покращення підготовки 

фахівців у цій сфері, які мають характеризуватись: 

- ініціативністю, постійним пошуком нових можливостей, новаторських 

і нетрадиційних рішень; 

- готовністю йти на обґрунтований ризик; 

- гнучкістю та постійним пошуком чогось нового як у сфері управління, 

так і в досягненні соціальної та національної безпеки; 

- цілеспрямованістю та вмінням долати перешкоди; 

- активною підтримкою розвитку підприємницької діяльності в 

соціальній сфері. 

Характерними ознаками останньої є: 

- свобода вибору напрямів сфери діяльності та методів їх здійснення; 

- присутність фактору ризику під час створення та функціонування 

підприємств, який необхідно враховувати та прораховувати; 

- персональна та майнова відповідальність за прийняття рішень та їх 

наслідків; 

- інноваційний характер підприємницької діяльності, бажання винайти 

щось нове або вдосконалити існуюче; 

- орієнтація на досягнення комерційного успіху, зокрема в умовах 

глобалізації, що відкриває можливості для підприємств та організацій перш 

за все щодо експорту відповідних послуг; конкуренції з іноземними 

компаніями, використання нових технологій тощо
1
. 

Все це сприяє підвищенню якості робочої сили, освітнього рівня 

населення, зростанню інтелектуального потенціалу країни. 

В управлінні соціальною і національною безпекою ефективним є 

використання програмно-цільового підходу, що передбачає досягнення 

планових, організаційних, економічних та інформаційних заходів, реалізація 

яких дозволяє підпорядковувати діяльність різних підприємств на досягнення 

нової мети. 

Такий підхід широко використовується у США, Великій Британії, 

зокрема при розробці та реалізації програм житлового забезпечення, 

розвитку культури, освіти, охорони здоров’я та охорони природи, які мають 

своєю метою скорочення безробіття та зростання доходів населення. 

В Україні досить гострою проблемою, що являє собою загрозу для 

соціальної і національної безпеки залишається житлово-комунальна сфера, 

зокрема такі її складові як експлуатація, управління та утримання житла. 

Адже, як свідчать статистичні дані, житловий фонд в Україні здебільшого не 

відповідає світовим нормам і стандартам. Протягом останніх десятиріч 

відбулось суттєве зниження комфортності житла, його передчасне старіння. 

Тому вкрай гострими наразі є проблеми технічного стану житлових і 

водогінних комунікацій, у тому числі через неможливості своєчасних 

                                                 
1Крайник О.П. Підприємництво як фактор регіонального економічного розвитку. 
Регіональна економіка.     . №4. С. 6 -70. 
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розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Криза 

неплатежів у житлово-комунальному господарстві у нашій країні набрала 

величезних параметрів. 

Не менш гострою проблемою  загрозою  залишається й проблема збору 

та утилізації твердих побутових відходів населення та об’єктів 

господарювання, будівництво задля цього величезних полігонів; відсутність 

в Україні екологічно безпечних і фінансово доступних технологій по 

переробці твердих побутових відходів тощо. 

Розв’язання зазначених проблем, на наш погляд, потребує посилення 

активності екологічної політики. А це, безперечно, не є можливим без 

наявності значних витрат. Доведено, що від величини валового внутрішнього 

продукту, зокрема на душу населення, залежить активність зазначеної 

політики. Встановлено, що: 

- держави з річним доходом на душу населення менше     дол. США 

не здійснюють політики стосовно охорони навколишнього середовища; 

- держави з річним доходом на душу населення    -     дол. США у 

випадку конфлікту між економічним розвитком і виплатами на охорону 

довкілля перевагу надають економіці; 

- держави з річним доходом на душу населення     -3    дол. США 

здійснюють політику щодо охорони середовища в широких масштабах; 

- держави з річним доходом більше 3    дол. США на душу 

населення розглядають охорону природи як елемент життєвого рівня і у 

випадку необхідності знижують ріст галузей промисловості, діяльність яких 

справляє руйнівний вплив на природу
1
. 

До речі, таку тенденцію підтверджують і результати наших досліджень. 

Зокрема там, де панує бідність, де більшість людей відчуває нестачу в їжі, 

житлі, медичному обслуговуванні, в освітніх послугах тощо, розвиток 

економіки значно сильніше відбивається на якості життя, ніж втручання у 

природне середовище. Гостра потреба в економічному розвитку, який 

виправляє вказані недоліки, може бути настільки сильною, що на 

антропогенну деградацію природи не будуть зважати. 

Звідси справжня екологізація всього способу життя, ієрархії 

матеріальних і духовних цінностей може бути досягнуто лише в суспільстві, 

яке переступило поріг матеріального благополуччя.За свідченням президента 

Римського клубу А. Печчеї, питання охорони природи втрачають свій 

пріоритет як на урядовому рівні, так і на рівні населення в період 

економічних труднощів
2
. 

Разом із тим вже неможливо ухилятись від світових інтеграційних 

процесів взаємозалежності та взаємопроникнення, які впливають не лише на 

стан довкілля, але і на забезпечення сталого розвитку. Відомо, що в умовах 

глобалізації посилюються диспропорції, зростає соціальна 

                                                 
1Бауэр Б.Т., Вольбек Б., Говетт Дж. С. и др. Использование вторичных ресурсов: 

экономические аспекты; перев. с англ. М.: Экономика,  9  .   6 с.  
2 Печчеи А. Человеческие качества;перев. с англ. М.: Прогресс.  9 5. 3   с. 
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поляризація.Виходячи з цього, загострюється проблема пошуку механізму 

забезпечення сталого розвитку та безпеки  соціальної і національної , який 

має включати й досвід високорозвинених країн. Нинішній стан глобалізації 

характеризується процесом розроблення та оцінювання перспектив розвитку 

інтеграційних процесів за ініціативою високорозвинених країн – США, 

Японії, Європейського Союзу. 

Досвід зазначених країн сприяє досягненню ефективного використання 

ресурсів перш за все соціальної сфери, в досягненні соціальної безпеки. Як 

свідчить досвід багатьох європейських країн, житло на селі може 

використовуватися не лише для розвитку туристичної сфери, але і для 

розвитку кооперативів, у яких займаються садівництвом, городництвом, а 

також для надання будинків для проживання міським жителям, які приїхали 

в село для відпочинку.Наприклад, досвід Польщі, де чисельність населення 

різко зменшується, свідчить про ефективне використання житлового фонду в 

сільській місцевостіу сфері туризму
1
. За оцінками експертів, у сільських 

населених пунктах України із 6,3 млн. приватних житлових будинків близько 

  % можуть використовуватись для надання туристичних послуг. А це – 

важливий ресурс для розвитку ринку праці, для зростання економіки в 

сільській місцевості, що підтверджує й досвід Білорусі. В цій країні лише за 

останні    років кількість, скажімо, агро-осель зросла у 66 разів, а туристів – 

у 3  разів
1
. 

Туризм на селі – це додаткові робочі місця. Туристична діяльність 

підвищує інвестиційну привабливість сільської території, забезпечує її 

соціально-економічне зростання. Варто зазначити, що один іноземний 

турист, який приїхав в Україну, щоденно витрачає від  5  дол. США
2
. 

Наразі, коли Україна за економічним розвитком, за рівнем зростання та 

станом добробуту її громадян суттєво відстає від західноєвропейських країн, 

важливо забезпечити: 

- зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки: 

- інтенсифікацію наукоємних високотехнологічних виробництв; 

- постійне підвищення ефективності інвестиційних процесів; 

- суттєве скорочення тіньової економіки; 

- активізацію участі Україні в міжнародних економічних і фінансових 

організаціях; 

- посилення захисту соціальних національних інтересів для 

забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки
3
. 

Також велике значення має активне впровадження здорового способу 

життя, що передбачає: 

                                                 
1Михайлик А. Сільський туристичний кластер. Землевпорядний вісник.    7. №  . С. 4-17.  
2Купріянчик І., Дорош А., Салюта В. Фактори впливу на розвиток сільського зеленого 
туризму як малого підприємництва в Україні. Економіка природокористування і сталий 

розвиток.    9. №6  5 . С.    -106. 
3Національна програма сталого розвитку України. За ред. акад. НАН України Б.Є. Патона. 
К.: ДУ ІЕПСР НАН України,     . 7  с. 
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- формування позитивної мотивації як щодо здорового способу життя, 

так і щодо культури здоров’я;  

- знайомство молоді з основами здорового способу життя, а на основі 

цього – формування свого стилю здорового способу життя; 

- здійснення профілактичної роботи з негативними проявами життя 

підлітків і молоді; 

- формування теоретичних і практичних навичок здорового способу 

життя, творчої особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти та 

самореалізації; 

- проведення в навчальних закладах заходів із запобігання 

 попередження  наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед школярів, 

студентів, що сприяє запобіганню поширення серед цього контингенту 

соціально небезпечних хвороб; 

- активне залучення молоді до різноманітних культурно-мистецьких 

заходів, спрямованих на формування здорового способу життя
1
. 

Важливим елементом здорового способу життя можуть стати також 

різні види дозвілля, а саме: спортивні та культурно-масові заходи; виставки; 

фестивалі. Все це допомагає кожній людині жити в гармонії із собою, своїм 

тілом. При цьому в сфері дозвілля важливим є створення необхідних 

морально-психологічних, матеріальних, організаційних, технологічних умов. 

А це значить, що дозвілля – є важливою складовою здорового способу життя, 

зміцнення людського капіталу країни, що, водночас, служить передумовою 

зміцнення й розвитку активного довголіття, більш тривалого й повноцінного 

виконання людиною соціальних функцій – активна участь у трудовій, 

громадській, сімейно-побутовій та інших сферах життєдіяльності тощо. 

Все це, на наше глибоке переконання, сприятиме зниженню 

поширеності соціально небезпечних хвороб серед дітей, підлітків і молоді, 

зокрема ВІЛ-інфекції і СНІДу, які в Україні наразі є досить поширеними 

 табл. 4 . 

Таблиця 4 – Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу в Україні (кількість 

хворих, які перебували на обліку в медичних закладахна кінець 2017 р., на 100 

тис. населення відповідного віку) 
ВІЛ-інфіковані 

Усього 

335,4 

у тому числі діти віком 

0- 4 років включно 15- 7 включно 

115,5 45,4 

Із числа ВІЛ-інфікованих – хворі на СНІД 

Усього 
103,9 

у тому числі діти віком 

0- 4 років включно 15- 7 років включно  

11,2 12,0 

Джерело: Здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році. 

Статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2018. С. 83. 

 

                                                 
1Оксютенко О.В. Здоров’я молоді – запорука нашого майбутнього. Медсестринство. 2015. 
№4. С.  -10. 
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Все вищезазначене має сприяти зміцненню здоров’я населення – 

головної продуктивної сили суспільства. Адже, як зазначалось вище, в 

Україні високий рівень захворюваності. Наразі кількість уперше 

зареєстрованих випадків захворювань на     тис. населення сягає майже 63 

тис.  усі захворювання , у тому числі новоутворення –  65, хвороби крові, 

кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного 

механізму – 390
1
. 

Окрім того, зниження зазначених показників, на наш погляд, можливо 

шляхом: 

- підтримки життєзабезпечувальних функцій природної екосистеми, 

біосфери; 

- раціонального використання природних ресурсів та оздоровлення 

середовища проживання населення; 

- цільового використання коштів, призначених для природоохоронних 

заходів; 

- організації екологічної освіти насамперед серед дітей, підлітків, 

молоді. На жаль, саме серед цієї категорії населення є поширеність ВІЛ-

інфекцій та СНІДу. Так лише кількість хворих, що перебувають на обліку в 

медичних закладах на     тис. населення, ВІЛ-інфіковані перевищують 335 

осіб, із числа ВІЛ-інфікованих хворі на СНІД – майже   4 особи; 

- досягнення необхідних загальноекономічнихпоказників достатнього 

рівня життя; 

- суттєвого зниження антропогенного і техногенного навантаження на 

зовнішнє природне середовище, яке наразі в Україні суттєво перевищує 

відповідні показники багатьох європейських країн. Як результат цього, 

тривалість життя у нас значно нижча, ніж не лише, приміром, у 

західноєвропейських країнах, а й навіть у сусідній Польщі 
2
. 

Тому забезпечення сталого розвитку та соціальної безпеки передбачає 

необхідність: 

- досягнення стабільності в суспільстві та динамічності соціально-

економічного розвитку; 

- створення передумов для гармонійного розвитку людини; 

- розширення соціальних функцій підприємств до обсягів, які 

сприяють підвищенню ефективності бізнесу, запобіганню зростання 

непродуктивних витрат і зниження рентабельності; 

- поширення соціального партнерства, тобто системи взаємодії 

роботодавців, державних органів і представників найманих працівників, що 

забезпечує пошук взаємоприйнятих рішень у сфері регулювання трудових та 

інших соціально-економічних відносин, а також відносин між працею і 

                                                 
1Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у    7 році. Статистичний 
збірник. К.: Державна служба статистики України,     . С. 49,  3. 
2 Куценко В., Гаращук О., Топчій О. Пріоритетні напрями та принципи реалізації державної 

політики щодо забезпечення сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий 
розвиток.     . №7  6 . С. 3 -39. 
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капіталом, сукупним роботодавцем і працівниками щодо оптимального 

розподілу валового внутрішнього продукту, критеріїв і механізмів 

досягнення соціальної справедливості, створення необхідних умов для 

оновлення відтворення робочої сили та розвитку особистості
1
. 

При цьому важливо дотримуватись наступних принципів: 

- об’єктивності та наукової обґрунтованості з урахуванням досягнень 

природних і суспільних вимог; 

- практичності, тобто застосувань індикаторів сталого розвиту для 

здійснення діагностики загроз; 

- комплексності, можливості поєднувати та відображати економічні й 

соціальні аспекти сталого розвитку; 

- однозначності інтерпретації для осіб, які приймають рішення щодо 

подолання та мінімізації впливу можливих загроз соціально-економічного 

значення; 

- чіткості побудови, прозорості, простоти та зрозумілості; 

- гнучкості і відображення змін соціальної політики щодо забезпечення 

сталості; 

- репрезентативності для міжнародних і регіональних порівнянь; 

- відповідності чинним нормам, стандартам тощо
1
. 

Реальне здоров’язбереження, зміцнення людського капіталу потребує 

дотримання наступних принципів: 

- цілісності процесів формування та зміцнення здоров’я на рівні 

особистості. При цьому емоції та почуття допомагають перебороти 

психологічну і фізичну вагу тренувального, реабілітаційного або 

рекреаційного процесів, а знання, уміння, навички дозволяють творчо 

виробити цілісну систему самоврядування особистості, підпорядковану 

цінностям здоров’я, способу життя; 

- безперервності та систематичності, що забезпечується освітніми 

методами стимулювання переходу від простих оздоровчих форм до цілісної 

творчої системи оздоровлення; формування цінностей та цілей особистості 

на кожному проміжку здоров’язберігаючої освіти з урахуванням кінцевого 

результату – здорового способу життя; поступовим розширенням відповідної 

власної ініціативи особистості; 

- особистісно-орієнтованості, згідно з яким пріоритетною метою є 

розвиток фізичних і духовних якостей особистості як основи її здоров’я, що 

ґрунтується на проектуванні та здійсненні особистісних програм 

оздоровлення, фізичного та духовного розвитку; визначенні моделей 

оздоровлення та власного здорового стилю життя; 

- саморозвитку та самоорганізації, що виражається у визначенні та 

виборі життєво важливих орієнтацій і мотивацій до власного здоров’я та 

здорового способу життя; актуалізації чи переструктуруванні цінностей 

                                                 
1 Куценко В., Гаращук О., Топчій О. Пріоритетні напрями та принципи реалізації державної 

політики щодо забезпечення сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий 
розвиток.     . №7  6 . С. 3 -39. 
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процесу самовдосконалення та самореалізації; послідовному етапному 

проходженні етапів самопізнання, самоконтролю, самооцінки і самокорекції 

в процесі переходу до здорового способу життя; нагромадженні та 

узагальненні особистого досвіду у процесі освоєння здоров’язберігаючих 

технологій; організації загальноосвітньої системи валеологічного 

самовиховання та дотримання здорового способу життя; 

- морального ставлення до здоров’я, що виявляється у трансляції 

освітньою системою особистої та колективної цінності здоров’я, 

соціокультурній детермінації стимулювання до здорового способу життя, 

прямій кореляції між здоров’ям і соціальним благополуччям, адекватному 

збалансуванні особистісних потреб, виходячи з цінностей здорового способу 

життя та самореалізації, наявністю потреби та ціннісної орієнтації до 

фізичного та духовного вдосконалення
1
. 

Таким чином, соціальний розвиток із активним використанням сучасних 

технологій та методів сприятиме досягненню в країні як соціальної, так і 

національної безпеки в цілому. 
 

 

 

4.2 Аналіз навколишнього природного середовища 

Екологія – синтетична наука, яка використовує дані самих різних 

наукових направлень. Прийоми та методи аналізу екологічної ситуації 

достатньо різноманітні. Методологи сучасної екології підкреслюють 

інтеграційну орієнтованість екології; визначаючи її місце в системі наук: 

екологія є окремою галуззю наукових знань і водночас наукою, яка пов’язана 

або суміжна з багатьма ділянками природничих, гуманітарних чи технічних 

наук, різноманітними сферами людської діяльності. Також екологія 

спирається на багато інших наук, з якими з’єднана своїм походженням 

 наприклад, з біологією , чи об’єктом дослідження  географія, геологія . 

Ця наука має взаємозв’язки з фундаментальними теоріями – 

еволюційною, інформатикою, соціологією. На базі цих теорій набувають 

раціонального пояснення численні екологічні явища. Медицина, 

біотехнологія, сільськогосподарські науки, урбаністика, охорона природи й 

космонавтика окреслюють прикладні можливості екології. 

Розробкою методичних і методологічних засад комплексного 

дослідження екологічної ситуації, тенденцій процесів навколишнього 

середовища та їх регіональними властивостями, виявленням причин та 

наслідків екологічної кризи завжди займалися вчені. Великий внесок у 

                                                 
1Копа В.М. Соціальна цінність модусу здоров’я: автореф. дис. канд. філософ. наук:  9.  . 3 

/ Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса,    6.    с.; Лаврова Л.В. 

Валеологічна парадигма філософії здоров’я. Дискурс здоров’я в освіті: філософія, 
педагогіка, антропологія, психологія. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, присвяченої    -тій річниці з дня народження Миколи 

Олександровича Бернштейна   6- 7 вересня    6 р. : в 3 т. Вінниця:ТОВ «Планер»,    6. 
Т. . С. 67-69. 
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розвиток екологічних уявлень свого часу внесли російські вчені такі, як 

П. С. Паллас   74 -     рр. , І. І. Лепехин   74 -     рр. , М.В. Ломоносов 

(1711- 765 рр.  та інші. У наш час, в Україні такими є – Тарасова В.В., 

Ковалевська І.М., Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. та інші. 

Інформація про охорону навколишнього середовища є сукупністю 

даних про розвиток кількісних та якісних змін стану природних об’єктів 

довкілля, їх закономірності розвитку та взаємозв’язок. 

Дані про охорону навколишнього середовища України представлені на 

сайтах Державної служби статистики
1
 та Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України
2
. Ці органи публікують дані у вигляді щорічників, статей, 

таблиць та графіків. 

Інформація про стан навколишнього природного середовища 

 екологічна інформація  за визначенням закону України «Про 

охоронунавколишнього природного середовища»
1
 – це будь-яка інформація в 

письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі 

про:стан навколишнього природного середовища чи його об’єктів – землі, 

вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх 

забруднення; біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи 

генетично модифіковані організми та їх взаємодію з об’єктами 

навколишнього природного середовища;джерела, фактори, матеріали, 

речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори  шум, вібрацію, 

електромагнітне випромінювання, радіацію , які впливають або можуть 

вплинути на стан довкілля та здоров’я людей;загрозу виникнення і причини 

надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, 

рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного 

впливу на природні об’єкти та здоров’я людей;екологічні прогнози, плани й 

програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну 

політику, законодавство про охорону навколишнього природного 

середовища;витрати, пов’язані зі здійсненням природоохоронних заходів за 

рахунок фондів охорони довкілля, інших джерел фінансування, економічний 

аналіз, проведенийу процесі прийняття рішень з питань, що стосуються 

екології. 

Зазначимо, що антропогенні явища, пов’язані із взаємодією людини й 

природи, тобто її впливом на природу  використання природних ресурсів, 

забруднення, порушення ґрунтів, порушення режиму водних систем, 

трансформація рельєфу  та зворотним впливом природи на біоту і на людину, 

                                                 
1Державна служба статистики України. Офіційний сайт.URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 дата звернення:   .  .     . 
2Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Офіційний сайт.URL : 

https://menr.gov.ua/content/misiya-ta-strategiya.html  дата звернення:  3.  .      
1Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від  5.  . 994 р.№ 

1264-XII.Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 

07.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-  #Text  дата звернення: 
02.10.2020) 
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її економіку. 

Як свідчать офіційні статистичні дані в Україні приблизно    % всіх 

шкідливих видів речовин, що забруднюють, спостерігаються у повітрі. Це є 

наслідком таких енергетичних процесів, як добування, перероблення й 

використання енергоресурсів. Особливо шкідливими є викиди діоксиду сірки 

в районах металургійних заводів. Сполучаючись з парами води в атмосфері, 

триоксид сірки утворює сірчану кислоту, суспензії якої є дуже небезпечними.  

У викидах ТЕЦ також шкідливі оксиди важких металів, фтористі 

сполуки, бензопірен, що належать до канцерогенних речовин. АЕС разом з 

електроенергією виробляють велику кількість речовин, які є надзвичайно 

небезпечними. 

На рис.   наведено дані про викиди в атмосферу діоксиду сірки в 

Україні протягом    5-     рр. 

 
Рисунок 1 – Викиди діоксиду сірки в атмосферне повітря в Україні за 

2005-2018 рр. 
Джерело: складено авторами1 

 

Щодо водних ресурсів, то річковий стік України становить у 

середньому  3,5 млрд м
3
, а в посушливі роки зменшується до 4 ,  млрд м

3
. 

Підземні води України мають не менше значення для забезпечення водою 

населення: приблизно 7  % населення сіл і селищ міського типу 

задовольняють свої потреби в питній воді за рахунок ґрунтових вод 

 колодязі  чи глибших водоносних горизонтів  свердловин . Стан підземних 

вод України в цілому кращий, ніж поверхневого стоку, хоча місцями вони 

забруднюються стоками промислових підприємств, тваринницьких 

комплексів тощо. 

Розглянемо дані про основні показники використання та охорони 

водних ресурсів, що є дуже важливим при оцінці забрудненості 

довкілля табл.   . 

                                                 
1Державна служба статистики України. Офіційний сайт.URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 дата звернення:  3.  .     . 
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Таблиця 1 – Основні показники використання і охорони водних 

ресурсів в Україні за    5-   7 рр. (млн м
3
) 

Рік 

Забрано води з 

природних водних 

об’єктів 

Спожито свіжої 

води 

Загальне 

відведення 

зворотних вод 

Потужність 

очисних споруд 

2005 15083 10188 8900 7688 

2006 15327 10245 8824 8104 

2007 16352 10995 8917 7768 

2008 15729 10265 8655 7518 

2009 14478 9513 7692 7581 

2010 14846 9817 8141 7425 

2011 14651 10086 8044 7687 

2012 14651 10507 8081 7577 

2013 13625 10092 7722 7592 

2014 11505 8710 6587 7190 

2015* 9699 7125 5581 5801 

2016* 9907 7169 5612 5690 

2017* 9224 6853 4921 5415 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та 

частини зони проведення АТО. 

Джерело: складено авторами1 

 

Зазначимо, що практично всі показники мають тенденцію до зменшення 

протягом    років. Це вказує, на жаль, на зниження не лише запасів води з 

природних об’єктів, але й на потужність очисних споруд. 

При таких результатах достатньо скоро може постати питання про 

занадто маленький запас прісних і просто чистих вод. Вже зараз ми 

спостерігаємо це у більшості міст,які знаходяться біля берегів різних водних 

об’єктів.  

Недостатній доступ до чистої води та джерел санітарії перешкоджає 

зусиллям щодо сталого розвитку в усьому світі  Всесвітня організація 

охорони здоров’я та дитячий фонд ООН,    5 . Розділ «Вода та каналізація» 

використовує два показники для вимірювання ризиків для здоров’я, 

пов’язаних із небезпечною санітарією та джерелами питної води. 

 Санітарія. Даний показник вимірюється як частка населення країни, 
яка піддається ризикам для здоров’я через їх доступ до санітарії, 

визначається основним типом туалету, яким користуються 

домогосподарства. 

 Питна вода. Вимірюємо питну воду як частку населення країни, що 

зазнає ризику для здоров’я, через їх доступ до питної води, визначене 

первинним джерелом води, яке використовують домогосподарства та 

очищення побутової води, або очищенням, яке відбувається в місці забору 

води. 

Мінімізація ризиків для здоров’я, викликаних небезпечною санітарією 

                                                 
1Державна служба статистики України. Офіційний сайт.URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 дата звернення:  3.  .     . 
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та питною водою, є важливим кроком для оцінки здатності країни 

підтримувати системи чистої води та мінімізувати контакт з небезпечними 

бактеріями та вірусами. 

Забруднювачі повітря негативно впливають на цілісність та 

функціонування екосистеми. Як оксиди сірки  S 2 , так і оксиди азоту  N 2) 

можуть спричинити закислення, що може погіршити якість ґрунту та води. 

Відкладення N 2 може додатково викликати евтрофікацію, надмірне 

збагачення поживними речовинами. Додавання реакційного азоту до системи 

може додатково викликати каскад екологічних ефектів, що зменшують 

різноманіття рослин. В результаті ці забруднювачі дуже шкідливі як для 

природної рослинності, так і для сільськогосподарських культур. 

Підкислення та евтрофікація, зумовлені атмосферними 

забруднювачами, можуть бути важкими або неможливими скасувати, 

зберігаючись довго після впровадження політики щодо скорочення викидів. 

Тому вкрай важливо, особливо в промислово розвинених країнах, зменшити 

викиди речовин, що забруднюють повітря на дальні відстані, щоб захистити 

здоров’я глобальних екосистем. 

Дослідитимемопоказники охорони навколишнього середовища за 

даними країн «Великої сімки» та Російської Федераціїу      році  табл.   . 

Рейтинги публікуються кожні два роки. 

Таблиця 2 – Показники екологічного здоров’я в країнах «Великої 

сімки» та Російської Федерації у      році 

Країна 

Поточний бал 

Індекс 

екологічної 

ефективності 

Життєздатність 

екосистеми 

Втрати 

покриття 

дерева 

Якість 

повітря 

Очистка 

стічних 

вод 

Франція 83,95 76,11 25,08 95,97 95,56 

Об’єднане Королівство 79,89 69,13 6,90 94,43 99,82 

Канада 72,18 55,29 11,57 99,28 96,35 

США 71,19 56,04 8,84 97,52 92,57 

Італія 76,96 71,02 30,96 80,56 97,53 

Німеччина 78,37 71,50 34,99 84,09 99,65 

Росія 63,79 55,99 12,43 79,99 96,53 

Японія 74,69 62,48 37,89 90,78 94,06 

Джерело: узагальнено авторами1 

 

Франція зайняла друге місце у рейтингу за індексом екологічної 

ефективності. Найбільших успіхів країна досягла в категоріях «Забруднення 

повітря», «Біорізноманіття та середовище існування» та «Сільське 

господарство»  табл. 3 .  

Біорізноманіття лежить в основі всіх екосистемних послуг, які 

підтримують довкілля та живлять економіку. Природні середовища існування 

спостерігають значне зниження біорізноманіття в останні десятиріччя. Однак 

                                                 
1Центр екологічної політики та права при Єльському університеті. Офіційний сайт. URL: 
http://www.epi.yale.edu  дата звернення  3.  .     . 
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сьогодні багато видів знаходяться під загрозою вимирання. Категорія 

«Біорізноманіття та середовище існування» спрямована на оцінку 

ефективності країни щодо збереження середовища проживання та охорони 

видів. 

Таблиця 3 – Оцінка та розподіл рейтингу за показниками для Франції у 

     році 
Індикатор Поточний рейтинг Поточний бал 

Охорона навколишнього середовища 11 95,71 

Вода та санітарія 16 97,22 

Якість повітря 13 95,97 

Важкі метали 25 83,29 

Життєздатність екосистеми 2 76,11 

Біорізноманіття та середовище існування 8 96,25 

Втрата покриття дерева 63 25,08 

Клімат та енергетика 15 70,46 

Рибальство 66 57,71 

Забруднення повітря 4 96,82 

Водні ресурси 32 95,56 

Сільське господарство 6 67,77 

Джерело: узагальнено авторами1 
 

Оцінка біорізноманіття та середовища існування кожної країни 

відображує складений з шести основних показників. 

Дані вибрані показники висвітлюються в Конвенції про біологічне 

різноманіття «Aichi Targets», наборі міжнародних узгоджених цілей щодо 

збереження та управління екосистемами  Секретаріат Конвенції про 

біологічне різноманіття,    4 р. . 

Показники біорізноманіття та середовища існування: морська охоронна 

територія, наземний захист від біомів – національні ваги, наземний захист від 

біомів – глобальні ваги, індекс охорони видів, репрезентативність заповідної 

зони та індекс ареалів виду. 

Наприклад, Японія досягла значних успіхів в категорії «Важкі метали» з 

   ,   балами  табл.4 .  

Вплив важких металів спричиняє незліченну кількість смертей та 

інвалідів. Різноманітний спектр джерел та несприятливі наслідки для важких 

металів для здоров’я, включаючи свинець, миш’як, ртуть та кадмій, є 

складним викликом для світу. Серед важких металів свинець є однією з 

найбільш значущих екологічних загроз для здоров’я дітей та вагітних жінок. 

Екологічна ситуація в Японії змінювалася залежно від періоду розвитку, 

а також зовнішніх факторів. Більшість руйнувань, які має країну в ході 

Другої світової війни, поставили державу на межу існування. 

На території японських міст Хіросіми та Нагасакі відбулися вибухи 

ядерних бомб, що визначили радіаційне зараження даних місцевостей. 

Щоб відновити інфраструктуру і підняти рівень життя після військових 

дій середини    століття, Японія зробила кроки, що не охоплюють охорону 

навколишнього середовища.  

https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-indicator-report/HLT
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Таблиця 4 – Оцінка та розподіл рейтингу за показниками для Японії у 

     році 
Індикатор Поточний рейтинг Поточний бал 

Охорона навколишнього середовища 19 92,99 

Вода та санітарія 19 96,60 

Якість повітря 27 90,78 

Важкі метали 1 100,00 

Життєздатність екосистеми 41 62,48 

Біорізноманіття та середовище існування 36 90,34 

Втрата покриття дерева 29 37,89 

Клімат та енергетика 116 45,08 

Рибальство 127 36,79 

Забруднення повітря 31 72,34 

Водні ресурси 34 94,06 

Сільське господарство 40 45,41 

Джерело: узагальнено авторами1 

 

Було зведено атомні електростанції, численні автомобільні дороги, 

проведена величезна робота по створенню транспортної інфраструктури. 

Результатом цього стало погіршення екологічної ситуації та сильне 

забруднення навколишнього середовища. 

Усвідомлюючи ситуацію, що екологія погіршується й зростає 

навантаження на природу островів, владою Японії в  97  році було прийнято 

нове природоохоронне законодавство. Переглянутий підхід до природних 

ресурсів і захисту їх від антропогенного впливу дозволив стабілізувати 

становище. 

Слід зазначити, що у світі протягом останніх десятиліть,спостерігається 

як експлуатація нашої планети, так й деградація навколишнього середовища, 

які зростають з тривожною швидкістю.Оскільки дії людини не були на 

користь захисту цієї планети, трапляються стихійні катастрофи, які частіше 

вражають нас у вигляді спалахів, цунамі та циклонів. 

Зниження озону, парниковий ефект та глобальне потепління – явища, 

що значною мірою пов’язані між собою. Щоб зрозуміти їх вплив на 

навколишнє середовище, перш за все, потрібно знати, їх значення, 

взаємозв’язок та роботу. 

Озон – це форма кисню, яка знаходиться далеко від земної поверхні на 

висоті близько   -3  км в атмосфері. Він розсіяний у стратосфері у вигляді 

шару завтовшки близько трьох міліметрів. Цей шар працює як щит для 

захисту землі від ультрафіолетового випромінювання, яке надходить від 

сонця. 

Накопичення вуглекислого газу в атмосфері Землі функціонує як скло в 

парнику, що дозволяє сонячним променям проходити крізь себе, але діє як 

бар’єр, щоб запобігти їхньому зворотному проходженню. Ефект полягає в 

                                                 
1Центр екологічної політики та права при Єльському університеті.Офіційний сайт. URL: 
http://www.epi.yale.edu  дата звернення  3.  .     . 
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нагріванні землі. Глобальне потепління іноді називають «парниковим 

ефектом» з цієї причини. Викиди вуглекислого газу, які спричиняють 

глобальне потепління, в основному отримують від автомобілів. 

Гази, які використовуються в аерозолях та холодильниках, утворюють 

частинки, що реагують з озоновим шаром таким чином, щоб послабити його. 

Вважається, що ці хімічні речовини створили помітні отвори в озоновому 

шарі на обох полюсах і проріджували його в інших місцях. Ці діри стали 

серйозною причиною занепокоєння екологів усього світу. 

Для розв’язання даної проблеми кожна країна обирає найбільш можливі 

для неї шляхи. Деякі заходи можуть бути доступні усім. Наприклад, якщо у 

вас є колеги, які живуть в одному районі, тоді ви можете поєднувати поїздки. 

Також енергоефективні продукти можуть допомогти вам заощадити енергію, 

заощадити гроші та зменшити викид вуглецю. 

Посадка дерев може допомогти значно зменшити глобальне потепління, 

ніж будь-який інший метод. Вони не тільки дають кисень, але і приймають 

вуглекислий газ у процесі фотосинтезу, який є основним джерелом 

глобального потепління. 

Проблема вимирання декількох видів або втрата біорізноманіття є 

досить дискусійним питанням серед екологів на міжнародному рівні. За 

підрахунками, від вирубування лісів щодня вимирає від    до 75 видів. Ця 

втрата біорізноманіття пов’язана головним чином із виродженням системи. 

Різноманітність є умовою довгострокової стійкості довкілля. Підтримка 

її цілісності визнана необхідною для підтримки життя людини. Біологічне 

різноманіття охоплює всі види рослин, тварин та мікроорганізмів та 

екосистему та екологічні процеси, до складу яких вони входять. 

Зростаючий інтерес до біорізноманіття є наслідком занепокоєння щодо 

вимирання видів, виснаження генетичного різноманіття та порушення 

атмосфери, водопостачання, рибальства та лісів. Деякі види птахів, такі як 

грифи та повітряні змії, майже вимерли. 

Для розв’язання проблем біорізноманіття та втрат екосистем люди 

повинні бути освіченими щодо важливості середовища для людини. 

Високе споживання енергії та велика щільність населення міських 

суспільств спричиняють забруднення довкілля, а також велику кількість 

побутового сміття. 

Індустріалізація та урбанізація – основні причини побутових, 

промислових та ядерних відходів. 

Промислові відходи, пестициди та гербіциди потрапляють у водні 

шляхи через скидання, а також стік із ферм та будинків. Багато річок Індії, 

включаючи довгий морський берег, є жертвами утилізації відходів. Через 

скидання важких відходів зараз складно дістати чашку повністю 

незабрудненої води з так званих священних річок, як Ганг та Ямна. 

Недостатня система утилізації твердих відходів спричиняє несприятливий 

вплив на здоров’я, дитячу смертність та рівень народжуваності. 

Промислові відходи складаються з хімічних речовин, миючих засобів, 
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металів та синтетичних сполук, окрім твердих відходів та сміття. Тисячі тон 

ртуті, азоту, фосфору, кадмію, свинцю, цинку та інших відходів щодня 

скидають у річкові та морські води. Однією з найбільших проблем, 

пов’язаних із захованням сміття, є надмірна кількість відходів, змішування 

різних видів відходів та виряджання відходів на сміттєзвалища. 

Охорона навколишнього середовища вимагає об’єднання зусиль усіх 

країн. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з іншими 

державами задля цього. 

Конституція зазначає, що екологічна інформація повинна бути 

відкритою, забороняє її класифікацію, гарантує вільний доступ до даних про 

стан довкілля, якість харчових продуктів та побутових товарів, а також 

визнає право громадян на їх розповсюдження та аналіз. 

Для покращання екологічної ситуації в країні необхідно: 

- посилити контроль та відповідальність за порушення у сфері 

екологічного законодавства; 

- запровадити систему автоматичного моніторингу викидів на 

підприємствах; 

- створити систему збору, аналізу та поширення даних про стан повітря. 

Як свідчать дослідження українських вчених, найбільша шкода 

навколишньому середовищу спричиняється промисловістю, транспортом, 

енергетикою та сільським господарством. Тому питання про впровадження 

природоощадних технологій у цих сферах життєдіяльності населення стоїть 

особливо гостро. 

Кабінет Міністрів України на засіданні  7 травня      р. ухвалив 

постанову № 4 5 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади». Уряд розділив повноваження Міністерства енергетики й 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, які мають підвищити 

ефективність реалізації державної політики за цими напрямами
1
. 

Таке рішення також відповідає запиту громадських екологічних 

організацій, які просили відокремити ці сфери. 
 

 

4.3 Асиметричність екологізації світових товарних ринків як 

наслідок неотехнологічних трансформацій 

Трансформації, які є невідємною частиною розвитку сучасного 

глобалізованого світу, здійснюють впдив та визначають пріоритети 

функціонування всіх його складових. Передусім, ці зміни мають 

неотехнологічний характер, що зумовлює необхідність подолання асиметрій 

екологізації світової торгівлі в цілому та світових товарних ринків зокрема. 

Аналізуючи теоретичні моделі неотехнологічного напряму в контексті 

                                                 
1Про розділення Мінекоенерго на два окремі міністерства: Ппостанова Каб. Міністрів 

України від  7. 5.     р. № 4 5. Урядовий портал. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-
vikonavchoyi-t 7 5    дата звернення  4.  .     . 
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врахування в них екологічної складової слід відзначитимає наступне. По-

перше, ідея важливості впливу техніко-технологічних умов виробництва на 

рівень розвитку міжнародних торговельних зв’язків має тісний зв’язок з 

екологічними детермінантами господарювання. По-друге, слід відмітити 

врахування в зазначених теоріях різного ступеня націленості відповідними 

ресурсами у країн розвинених та країн, що розвиваються. По-третє, 

технологічна складова, яка надає переваги країні в розвитку торговельних 

відносин і визначає ступінь залучення до них, з екологічної точки зору може 

виступати негативним фактором, оскільки передбачає розширення 

виробництва та його вузьку орієнтованість в окремих випадках.  

Серед неотехнологічних теорій доцільно виділити наступні. Теорія 

наукомісткої спеціалізації обґрунтовує спеціалізацію розвинутих країн на 

виробництві та експорті наукомістких та високотехнологічних товарів, які 

імпортують країни, що розвиваються, в обмін на експорт сировини та 

матеріалів. Екологізаційна детермінанта зазначеної співпраці може мати 

негативні характеристики, оскільки експортна орієнтованість країн, що 

розвиваються, згідно сутності теорії, передбачає розвиток видобувних 

галузей, що може мати негативні наслідки для екологічного потенціалу 

країни.  

В свою чергу, теорія технологічного розриву, запропонована М. 

Познером, пов’язує торгівлю між країнами з існуванням відмінностей у 

рівнях їх технологічного розвитку. Саме прогресивні технології надають 

країні переваги у боротьбі за ринки. У випадку ототожнення прогресивності 

технологій з урахуванням в них екологічних пріоритетів, варто погодитись, 

що рівень технологічно-екологічного розвитку буде виступати провідним 

фактором забезпечення переваг держави на світовій арені. Проте, в будь-

якому випадку, розвиток і підвищення технологічних характеристик 

виробничих процесів повинен враховувати необхідність їх екологізаційної 

оптимізації.  

Теорія ефекту масштабу в якості фактору міжнародної спеціалізації 

країн розглядає економію витрат на одиницю продукції, яка виникає при 

збільшення масштабів виробництва до оптимальних розмірів. Основне 

припущення теорії щодо наділеності розвинутих країн факторами 

виробництва приблизно в однакових пропорціях, що обумовлює доцільність 

торгівлі між ними у випадку спеціалізації на виробництві товарів різних 

галузей, і внаслідокцього зниженні витрат за рахунок масового виробництва, 

видається, на наш погляд, сумнівним з точки зору врахування екологізаційної 

детермінанти. В цьому зв’язку не може йтися про однаковість забезпеченості 

факторами виробництва. З іншої сторони, суттєве значення має узгодження 

ступеня так званої оптимальності масштабів виробництва в контексті їх 

впливу на екологічні показники. Проте, безперечно, ця теорія створює 

підгрунтя для розуміння того, що отримання економічних вигід  економія 

витрат на одиницю продукції  і формування на основі цього напрямів 

міжнародної торговельної спеціалізації, пов’язане з імовірними екологічними 
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загрозами, оскільки збільшення обсягів виробництва має неминучий вплив на 

навколишнє середовище. 

З іншого боку, П. Кругман доводить, що мобільність факторів і 

зростаюча економія від масштабу буде призводити до їх перетікання у певні 

економічні регіони, що оптимізує концентрацію та активізує ділову 

активність окремих з них. В кінцевому підсумку це сприятиме стабілізації 

міжнародної торгівлі
1
. Разом з тим, заслуговує на увагу модель нової 

економічної географії, запропонована П.Кругманом, яка пояснює розмішення 

виробництва і переміщення робочої сили між регіонами. На його думку, 

врешті-решт така ситуація буде призволити до перетворення більших 

регіонів у промислові центри, а менших – у сільськогосподарські. Основним 

надбанням в цьому контексті слід вважати врахування регіону як важливої 

складової формування засад господарської взаємодії. Саме це дає можливість 

на основі аналізу виробничо-торговельного потенціалу визначати доцільність 

та пріоритетність застосування екологізаційних механізмів впливу на 

регіональний розвиток у світовому масштабі.  

В основу цієї моделі покладені окремі принципи теорії фрагментарного 

виробництва Й.Тюнена, який розглядав модель ізольованої держави або 

сільськогосподарського штандорта, що заклало початок теорії 

внутрішньонаціонального розміщення виробництва. В контексті зв’язку з 

екологізаційними принципами господарювання дана модель дозволяє 

виділити ті регіони в межах країни або географічної території, які в силу 

інтенсивності використання природних та земельних ресурсів потребують 

особливих інструментів екологічної підтримки. При цьому необхідність 

інтенсивності їх застосування буде знижуватися по мірі відділення від 

центрального елемента. На нашу думку, головним надбанням моделі стала 

можливість будувати на її підгрунті ефективні схеми розміщення виробничих 

потужностей, які є нерозривно пов’язаними з економічним зростанням 

регіонів їх розміщення. Це дозволяє, зокрема, оптимізувати використання 

транспортних потужностей, що означає, з однієї сторони, мінімізацію 

транспортних витрат, а з іншої – зменшення негативного впливу на довкілля. 

З точки зору теорії внутрішньогалузевої торгівлі йдеться про те, що 

мотиваційним чинником міжнародної торгівлі виступають не умови 

виробництва, а умови попиту. Така орієнтованість теорії дозволяє певною 

мірою пояснити вплив зростання попиту на екологічні товари та ускладнення 

його структури на розвиток міжнародної торгівлі ними
2
. 

В цілому економічна природа, діалектична взаємодія та спрямованість 

процесу екологізації та світової торгівлі проявляється в його прямій 

залежності від рівня конкуренції, обсягів витрат на екологічно безпечне 

виробництво та технології здійснення торговельних угод, рівня цін на 

                                                 
1 Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. СПб : Питер, 

   4. 4 5 с. 
2 European Environment Agency. Environmental policy integration in Europe. State of play and an 
evaluation framework. Copenhagen, 2005. 70 p. 
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екологічно безпечні товари та послуги, ступеня регулювання екологічних 

аспектів світової торговельної взаємодії, рівня лібералізації 

зовнішньоторговельних потоків, що супроводжується наявністю певних 

асиметрій глобального спрямування. Загальна екологічна спрямованість 

екологізації світової торгівлі знаходить свій прояв у низці нормативно 

правових документів, двосторонніх та багатосторонніх угод на 

регіональному, інтеграційному та міжнародному рівнях, які регламентують 

провідні засади розвитку торговельної взаємодії з урахуванням її екологічної 

складової. 

Процесам екологічного розвитку сучасного світу притаманні 

асиметричні тенденції. Серед них слід виділити, по-перше, нерівномірність 

доступу до екологічно чистої сировини та ресурсів; по-друге, різний рівень 

розвитку науково-технологічного потенціалу країн світової спільноти, що 

значною мірою визначає диспропорції у можливостях розвитку екологічного 

виробництва; по-третє, відмінності у забезпеченості енергетичними 

ресурсами та можливостях розвитку відновлюваної енергетики; по-четверте, 

різний ступінь забруднення навколишнього середовища та екологічної 

безпеки; по-п’яте, рівень розвитку законодавчих інституцій, які відіграють 

важливу роль у регулюванні екологізаційної складової функціонування 

національних ринків
1
. 

Зазначені прояви асиметрії екологічного розвитку сучасного світу 

мають тісний зв’язок з економічним середовищем функціонування світових 

товарних ринків в умовах неотехнологічного розвитку. Об’єктивно 

зумовлене процесами глобалізації розширення міждержавних господарських 

зв’язків, ускладнення асиметричності структури світових ринків, зростання 

динаміки експортно-імпортних відносин має здійснюватися з урахуванням 

екологічної складової їх розвитку. Формування світового економічного 

простору під впливом екологічних факторів супроводжується не лише 

диверсифікацією торговельних потоків і процесів лібералізації 

зовнішньоторговельних відносин, але й проявом зовнішніх ефектів 

позитивного та негативного характеру, що є наслідком взаємодії 

різноаспектних впливів на навколишнє середовище. Зважаючи на це, 

розвиток світових ринків повинен здійснюватися з урахуванням ступеню 

ефективності інтеграції екологічних ресурсів та специфіки розвитку країн 

світу.  

Процеси індустріалізації та урбанізації, неузгодженість природно-

ресурсних питань економічного розвитку, зростання конкуренції між 

розвинутими країнами та державами, що розвиваються, поряд із відсутністю 

єдиних екологічних стандартів для них, зміни у довкіллі з метою його 

пристосування для забезпечення потреб власного функціонування, намагання 

оптимізувати торговельні переваги стали причиною загострення екологічних 

проблем розвитку світових товарних ринків, що можуть бути вирішені 

                                                 
1 Daly H., Farley J. Ecological economics: Principles and applications. New York : Island Press, 
2010. 544 p. 
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виключно за умови поєднання зусиль їх суб’єктів. Сучасний етап розвитку 

екологізації світових товарних ринків характеризується наявністю сукупності 

асиметрій їх функціонування. Йдеться, передусім, про те, що закономірні 

процеси, які супроводжують розвиток глобального торговельного простору, 

здійснюють негативний вплив на природно-ресурсний та соціально-

демографічний потенціали, що, в свою чергу, виступає вимушеним 

підгрунтям для пошуку раціональних шляхів екологізації його розвитку.  

Зауважимо, що глобалізація економічного простору поряд з низкою 

вигод від зростання участі країн в процесах виробництва, розподілу, обміну 

та споживання пов’язана із збільшенням ступеня ризикованості для її 

учасників. Неминуче погрішення екологічних аспектів розвитку світових 

товарних ринків спонукає до розробки нових інструментів подолання 

негативних наслідків, зокрема, за рахунок вироблення єдиних підходів до 

екологізації їх функціонування. Світові товарні ринки являють собою 

складну диверсифіковану систему взаємовідносин, які формуються між 

споживачами, виробниками, державами, міжнародними організаціями та 

неурядовими об’єднаннями. 

Основною, на наш погляд, площиною асиметрії екологізації світових 

товарних ринків є зростання значення виробництва екологічних товарів, з 

однієї сторони, та відсутність комплексного підходу до розуміння цієї 

категорії з іншої. Головним проявом асиметрії екологізації світових товарних 

ринків у їх регіональному розрізі є те, що саме країни, що є основними 

експортерами екологічних товарів, одночасно займають провідні позиції в 

переліку найбільш забруднюючих виробників в світі. Це питання стало 

одним з предметів обговорення на самміті в Парижі в грудні    5 року. Так, 

підсумком проведення самміту стало зобов’язання ЄС знизити свої викиди на 

4 % до   3  року в порівнянні з  99  роком, США – на   % до    5 року 

порівняно з    5 роком, Китаю – на  5% до    5 року
1
.  

Зауважимо, що Китай входить до переліку країн, які завдають 

найбільшої шкоди повітрю планети. Наразі Китай збільшує видатки на 

екологію, а також зменшити податки і виділити значні кредити 

виробництвам, які будуть переходити на чисті технології. З    7 року країна 

використовує досвід ЄС у торгівлі квотами на викиди шкідливих речовин. В 

свою чергу, США викидають в атмосферу 5,9 млн т парникових газів 

щорічно. Головною причиною цього є електропромисловість: 39% 

електроенергії виробляється за допомогою вугілля,  7% – газу.  

На частку поновлюваних джерел енергії припадає лише 7%, а 6% 

складають гідроелектростанції. Зважаючи на це, США намагаються 

збільшити частку чистих джерел енергії, пропонуючи вигвдні кредити, 

субсидії та знижки на податки. Індія викидає в атмосферу майже  ,3 млн т 

парникових газів на рік. Основним джерелом забруднення є вугілля, яке 

використовують понад 4   млн. жителів. Проте, розуміючи важливість 

                                                 
1 Activities of the WTO and the challenge of climate change. URL: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_challenge_e.htm (accessed: 02.10.2020) 
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екологічної складової розвитку, урядом було збільшено вдвічі податки на 

видобуток вугілля та розпочато поступову переорієнтацію на використання 

енергії вітру та сонця. 

Важливість розвитку екологічної складової світових товарних ринків 

стає передумовою збільшення частки ресурсів, що виділяються країнами 

світової спільноти для фінансування екологізаційних основ їх розвитку. 

Зважаючи на те, що виробництво та реалізація на світовому ринку 

екологічної продукції тісно пов’язане з застосуванням інноваційних рішень, 

методів та підходів, йдеться про частку коштів, що виділяються на 

дослідження та розробки. В цілому переважна частка бюджетних ресурсів, 

що виділяються з цією метою, в розвинутих країнах спрямовується на 

енергетику та екологію. Питома частка таких витрат в різних країнах 

коливається, але в ряді держав коливається в межах   -  %, зокрема, в 

Мексиці, Латвії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Аргентині, Італії
1
. Варто 

відмітити, що перелік держав, які виділяють значні обсяги фінансування на 

розвиток екологічної складової своїх ринків, не обмежується розвинутими 

країнами, а включає також країни, що розвиваються. 

На екологічні технології, що забезпечують ефективний розвиток 

світових товарних ринків, припадає близько   % всіх запатентованих 

винаходів у світі. Традиційними лідерами в цьому є країни, що є провідними 

експортерами екологічних товарів, такі як США, Південна Корея, Японія, 

Німеччина, Китай. Усунення асиметрій екологізації світових товарних ринків 

тісно пов’язане з екологічними аспектами виробництва товарів, що є 

об’єктами експортно-імпортних операцій. Йдеться, передусім, про модель 

екологічно чистого виробництва, яка була розроблена департаментом 

технології, індустрії та економіки ЮНЕП з прийняттям Міжнародної 

декларації з чистого виробництва. Модель екологічно чистого виробництва 

активно впроваджується в таких країнах як Норвегія, Голандія, Австрія, 

Данія, Франція, США, Словаччина, Польша, Чехія, Литва, Китай. Важливою 

складовою такого виробництва є використання відновлювальних джерел 

енергії, які не завдають шкоди оточуючому середовищу. За період    9-

2019 р.р. обсяг світових інвестицій у відновлювальну енергетику постійно 

зростає, а на відновлювальні джерела енергії припадає більше половини 

нових енергетичних потужностей у світі. Головними сеггментами вкладання 

інвестиційних ресурсів є вітрова, сонячна та гідроенергетика, а серед 

основних інвесторів варто відмітити Китай, США, Японію, Великобританію і 

Німеччину.  

Поряд з цим варто відзначити асиметричність розвитку інвестиційної 

активності в сфері екологізації товарного виробництва для забезпечення 

екологічних потреб розвитку світових ринків, що зміщується у напрямі 

Китаю, Бразилії, Індії, ПАР та інших нових індустріальних держав. 

В цілому, в умовах загострення екологічних проблем розвитку світового 

                                                 
1 Environmental goods and services sector. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained 
(accessed: 28.08.2020) 
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господарства важливе значення має розробка системи взаємодії всіх країн у 

сфері природокористування, що обумовлює необхідність узгодження, в 

першу чергу, національних природоохоронних екологічних норм і 

стандартів; спільної розробки та реалізації міждержавних програм і проектів 

у галузі природокористування; узагальнення методів нормування 

антропогенних впливів на природне середовище; проведення узгодженої 

науково-технічної політики в галузі екології та охорони навколишнього 

середовища; впровадження загальних принципів стимулювання 

природоохоронної діяльності, а також санкцій за порушення 

природоохоронного законодавства; розширення співпраці багатосторонніх 

організацій у цій сфері; посилення взаємодії ТНК, міжнародних асоціацій та 

неурядових організацій, які відіграють зростаючу роль у міжнародному 

співробітництві.  

Зауважимо, що загальною тенденцією розвитку світового торговельного 

простору є перехід до сталого виробництва та споживання. Одним з 

регулятивних механізмів такого переходу є екологічна сертифікація, яка 

слугує дієвим інструментом на шляху до екологічно безпечного розвитку 

країн світу та торговельних зв’язків між ними. Перешкодою цьому є, 

передусім, відсутність чітких вимог до процедури проведення екологічної 

сертифікації та відсутність належної законодавчої підтримки у вигляді 

відповідних нормативних норм. Комплексний захист прав споживачів, у тому 

вигляді, у якому він існує сьогодні, почав розвиватися лише наприкінці  9-го 

сторіччя у США та Європі. Це стало результатом промислової революції. 

Споживчі питання розглядалися як частина змін у контрактному 

законодавстві, транспортній політиці, конкуренції, стандартів і безпеки 

харчової продукції, тощо. 

У світовій практиці екологічну сертифікацію почали впроваджувати з 

 99  році на основі Директиви ЄС “Про екологічні знаки”, стандарту BS 775  

«Система екологічного управління», міжнародних стандартів IS  серії 9    і 

 4   . Ключовою концепцією функціонування IS  є: цінність – 

партнерство – оптимізація. Для досягнення цих стратегічних цілей IS  має 

зв’язки більш як з 5 5 міжнародними організаціями, у тому числі з ООН та її 

спеціалізованими установами. Міжнародна організація зі стандартизації має 

загальний консультативний статус в Економічній та Соціальній Раді ООН 

 EC S C ; Комісії Codex Alimentarius FA /W    експорт та імпорт 

сільськогосподарської продукції ; Міжнародній організації праці  врахування 

соціальної відповідальності у стандартах, у тому числі і на системи 

менеджменту ; Міжнародному центрі торгівлі UNCTAD-WT   розробка 

стандартів та встановлення відповідності тощо ; Європейській Економічній 

Комісії та інших організаціях. 

Екологічна сертифікація набула важливого значення в країнах світової 

спільноти. Зокрема, йдеться про стандарти IS  9    і  4   , систему 

забезпечення безпеки продукції харчування  НАССР , європейські стандарти 

EN 45    та ін. Світовими лідерами у цій сфері є Китай, Італія, Велика 
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Британія, Японія, Німеччина. Виробники та імпортери несуть 

відповідальність за безпеку товарів, які вони продають. В цьому зв’язку в 

кожній країні повинні існувати органи, відповідальні за перевірку 

відповідності вимогам і виведення небезпечної продукції з ринку, якщо це 

потрібно. 

При цьому, наприклад, в ЄС існує ряд Директив, які стосуються певних 

товарних груп, наприклад, харчових продуктів, іграшок, хімікатів, 

косметичних засобів. Саме вони є основою системи захисту прав споживачів, 

як суб’єктів світових ринків, яка передбачає захист від споживання харчових 

продуктів, які можуть становити загрозу їх життю та здоров’ю. Реалізувати 

імпортовані харчові продукти без підтвердження їх безпечності відповідними 

документами, виданими або визнаними в межах ЄС, через ринкову мережу 

неможливо. В ЄС діють  4 органи з сертифікації харчових продуктів  в тому 

числі в Великобританії –  3, в Німеччині –   , в Іспанії –    . Жорсткий 

контроль за імпортованими харчовими продуктами на законодавчому рівні 

встановлений у США, Канаді, Австралії та Японії. За різними експертним 

оцінкам у найближчий час частка екологічно чистої продукції у світовому 

продовольчому балансі досягне   -  %. До кінця      року екологічним 

продуктам споживання буде належати четверта частина світового 

екологічного ринку, а світовий обсяг продажів продукції органічного 

землекористування досягне    - 5  млрд. дол. на рік
1
. Така ситуація 

зумовлює необхідність розробки відповідних інструментів доступу на ринок 

для виробників зазначеної продукції та товарів, які не відповідають 

екологічним вимогам. На ринках розвинених країн, враховуючи потреби 

захисту екології, приймаються рішення про обмеження імпорту, 

використовуються нетарифні бар’єри у вигляді спеціальних технічних 

стандартів та маркування товарів, що підтверджують їх екологічну чистоту.  

Для ринків країн, що розвиваються, це, створює перешкоди для 

розвитку їх експорту. Прикладом взаємодії між ринковими суб’єктами 

зазначених груп країн є так званий “зелений протекціонізм”, який за 

допомогою торговельних інструментів, обмежує імпорт екологічно 

недосконалих продуктів з країн, що розвиваються
2
. Такий вид протекціонізму 

є системою заходів, спрямованих на обмеження доступу на ринок товарів, які 

не володіють повною мірою екологізаційними ознаками  якість сировини, 

безпечна для оточуючого середовища технологія виробництва, екологічність 

утилізації, повна безпека використання тощо  і може бути реалізований у 

наступних напрямах. По-перше, застосування тарифів, державних закупівель, 

субсидій або інших традиційних нетарифних заходів щодо захисту або 

підтримки екологічно безпечної промисловості, яка функціонує в країні. По-

друге, стратегічне використання екологічної політики з метою захисту або 

підтримки вітчизняної промисловості або розвитку конкретного 

                                                 
1 Environment at a Glance. URL: http://www.oecd.org/environment (accessed: 19.09.2020) 
2 Green industrial policy: concept, policies, country experiences. URL:https://www.un-
page.org/files/public/green_industrial_policy_book_aw_web.pdf (accessed: 25.09.2020) 
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національного товарного ринку.  

По-третє, застосування інструментів державної екологічної політики, 

які призводять до зменшення доступу іноземних виробників на внутрішній 

ринок. По-четверте, реалізація комплексу заходів на національному та 

міжнародному суспільному рівнях  громадські рухи й неурядові організації , 

які створюють відповідні умови та підґрунтя для здійснення неправомірних 

заходів еколого-економічного впливу на торговельну політику окремої 

держави. Безперечно, заходи зеленого протекціонізму можуть бути 

використані з метою запобігання зростанню рівня конкуренції на окремих 

товарних ринках, проте їх позитивний, в окремих випадках, вплив на 

розвиток світового ринкового середовища є безперечним, оскільки відповідає 

умовам сталого розвитку та забезпечує розвиток екологізації товарних 

ринків. 

Важливими складовими функціонування світових товарних ринків у 

екологічній площині виступають своєрідність екологічних інструментів 

торговельної політики при розв’язанні національних і глобальних 

природоохоронних проблем; узгодженість національних інструментів 

екологічної політики з правилами міжнародної торгівлі та їх можливе 

взаємне лімітування; використання інструментів технологічної безпеки у 

міжнародній торгівлі з метою врівноваження стану навколишнього 

середовища та його елементів; посилення взаємодоповнюваності заходів у 

сфері лібералізації торгівлі, охорони довкілля та стійкого розвитку. Разом з 

тим, їх функціонуванню притаманні певні асиметричні явища, які у найбільш 

загальному вигляді корелюються з асиметріями розвитку світового 

господарства в цілому. Серед них варто виокремити нерівномірність доступу 

до екологічно чистої сировини та ресурсів; різний рівень розвитку науково-

технологічного потенціалу країн світової спільноти, що значною мірою 

визначає диспропорції у можливостях розвитку екологічного виробництва; 

відмінності у забезпеченості енергетичними ресурсами та можливостях 

розвитку відновлюваної енергетики; різний ступінь забруднення 

навколишнього середовища та екологічної безпеки; рівень розвитку 

законодавчих інституцій, які відіграють важливу роль у регулюванні 

екологізаційної складової функціонування національних ринків.  

Більш конкретні асиметричні коливання екологізаційної складової 

світових товарних ринків стосуються нерівномірності зростання виробництва 

екологічних товарів та відсутністю комплексного підходу до розуміння цієї 

категорії, наявності значної асиметрії в структурі та масштабах розвитку 

торговельної взаємодії, проявів екологізації світових товарних ринків у їх 

регіональному розрізі, що полягає в поєднанні в межах окремих країн 

одночасно найбільшого експортного потенціалу з точки зору участі в торгівлі 

екологічними товарами та найвищих ступенів виробничої забрудненості, 

значної диспропорційності ресурсів, що виділяються країнами світової 

спільноти для фінансування екологізаційних основ їх розвитку. Це вимагає 

пошуку оптимальних інструментів пом’якшення та зменшення впливу 
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асиметричних хвиль у розвитку екологізації світових товарних ринків. 

Проте, слід зважати на те, що економічне та науково-технічне 

співробітництво між державами світу, спрямоване на раціональне 

використання і збереження природних багатств, ускладнюється 

відмінностями геополітичного розташування країн, що мають різні рівні 

економічного розвитку й величинами природно-ресурсних потенціалів, а 

також способів природокористування. Зважаючи на те, що до видів 

діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку відносять, 

зокрема, атомну енергетику, фармацевтичне виробництво, хімічну 

промисловість, металургію, видобуток нафти та її переробку, 

машинобудування, деревообробну промисловість, тобто саме ті види 

виробничої діяльності, які є найбільш прибутковими складовими розвитку 

світового ринку, проблема врахування екологічної складової розвитку 

світового виробництва вимагає поглибленої уваги. В цьому зв’язку варто 

виділити основні складові екологізації неотехнологічного розвитку світового 

господарства, які мають стати основою безпечного розвитку виробничих 

потужностей країн світу. По-перше, використання енергозберігаючих 

технологій у виробництві. Низький рівень впровадження ресурсозбережних 

та екологічно чистих технологій призводить до того, що із загального обсягу 

природної речовини, яка застосовується у виробництві, форми кінцевого 

продукту набуває лише  ,5%. Застосування недосконалих технологій, 

зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призводить до того, 

що вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на  ,5%, а за останні 

 5  років зріс на  5%, причому на   % – за останні 3  років. Найбільшої 

шкоди завдають теплові електростанції, які працюють на вугіллі. У пило-

газових викидах міститься понад  4   шкідливих для людини речовин. Тому 

важливого значення набуває застосування альтернативних джерел енергії у 

виробничому процесі.  

Таке виробництво або зовсім не передбачає викидів в атмосферу 

шкідливих речовин  вітроенергетика, гідроенергетика, використання 

геотермальних джерел та енергії Сонця  або принаймні не збільшує їх 

обсягу
1
. Незворотне виснаження світових вуглеводневих запасів, зростаюча 

ціна на енергоносії, проблеми екологічного забруднення навколишнього 

середовища змушують більшість розвинених країн формувати свої 

енергетичні стратегії, спрямовані на розвиток альтернативної енергетики. За 

даними Міжнародного енергетичного агентства, до   3  р. частка 

електроенергії, видобутої за допомогою альтернативних джерел, збільшиться 

вдвічі порівняно із сьогоднішніми показниками, що складають близько  6 % 

від усього виробництва. У більшості розвинених країн, зокрема у США, 

Німеччині, Іспанії, Швеції, Данії, Японії, заплановано довести частку 

відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі до   -50 %. 

Європейська комісія вважає, що у      р. в Європі п’ята частина енергії 

                                                 
1 Energy, transport and environment indicators. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (accessed: 
05.09.2020) 
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вироблятиметься з екологічно безпечних джерел. 

По-друге, забезпечення пропорційності соціально-економічної та 

екологічної політики на різних рівнях розвитку виробничо-господарського 

простору. Йдеться, насамперед, про обмеження щодо перенесення 

забороненого на внутрішніх ринках розвинутих країн виробництва на 

території держав з низьким рівнем економічного розвитку; заборону 

встановлення екологічних стандартів, що спричиняють зниження рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності в країнах з 

високим рівнем витрат на природоохоронні заходи; необхідність сприяння 

реалізації положень міждержавних екологічних угод
1
. 

По-третє, ефективний розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності найбільших виробничих підприємств країн світової 

спільноти. В цьому зв’язку суб’єкти світового виробництва повинні, в першу 

чергу, зважати на відповідність виробничих перспектив діяльності на 

зовнішніх ринках національним нормам та вимогам щодо їх екологічності; 

необхідність використання екологічно чистої сировини у виробничих 

процесах; доцільність застосування таких складових та методів управління та 

організації виробництва, які враховують безпечність його впливу на 

навколишнє середовище. По-четверте, розробка комплексної міжнародної 

системи оподаткування підприємств, виробнича діяльність яких здійснює 

надмірний негативний вплив на екологічну ситуацію. Базисом такої системи 

повинні стати найбільш раціональні інструменти екологічного спрямування, 

що застосовуються державами світу з метою підтримки екологічності їх 

розвитку. Прикладом можуть слугувати адміністративні платежі, гарантії 

екологічної позики, ввізне екологічне мито, екологічні податки, екологічна 

сертифікація, екологічний аудит, екологічні субсидії, екологічні фонди, 

екологічне страхування, податкові пільги, природоохоронні інвестиції, квоти 

на забруднення та ін. 

В цілому асиметричність екологізації світових товарних ринків є 

закономірним наслідком неотехнологічних трансформацій сучасної системи 

світового господарства. Причини цього слід вбачати, передусім, у 

нерівномірності реалізації переваг науково-технічного прогресу, ступенів 

фінансування екологічних ініціатив, стіпенів залученості держав світової 

спільноти до торговельно-екологічних та виробничо-інвайронментальних 

трансформацій. В цьому звєязку особливого значення набуває нормативно-

правове регулювання зазначених аспектів на національному, інтеграційному, 

міжнародному рівнях, створення передумов для екологічних інвестицій, 

збільшення фінансування екологічно безпечного виробництва, подолання за 

рахунок цього зазначених асиметричності екологізаційного розвитку. 
 

 

 

 

                                                 
1 Henningsen C. Managing Ecological Investment Risk. GreenMoney Journal.     . №   .  -4. 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

173 

4.4 Неоіндустріальні трансформації в агломераціях урборурального 

типу та проблеми досягнення соціальної безпеки 

Глобальна економічна криза, що стала наслідком розвитку процесів 

падіння світових цін на вуглеводневу сировину та наростання боргової кризи 

в багатьох провідних країнах світу, з особливою наочністю відобразила 

глибинні проблеми сьогодення. Сучасна модель глобальної економіки, що 

проектується на національні економіки характеризується усуненням меж 

серед валютних, фондових, товарних та сировинних ринків з фактичним 

домінуванням фінансових ринків. Сьогодні слід сприймати ці ринки як 

сегменти єдиної світової фінансової системи. Це відбувається внаслідок того, 

що реальний товар являючись базисним активом для похідних фінансових 

інструментів, перестав бути обов’язковим компонентом всього виробничо-

збутового ланцюжка, оскільки на ринку стали домінувати фінансові гравці, 

ніяк не пов’язані з виробництвом і споживанням, а сама поставка товару 

стала необов’язковою для отримання прибутку. 

Вказана ситуація послугувала поширенню практики аутсорсингу та 

офшорингу, коли корпорації з розвинених країн переносять виробництва та, 

відповідно робочі місця, до менш розвинених країн. А це об’єктивно 

започатковує процес деіндустріалізації економічно розвинених країн. 

Проте нинішня пандемія коронавірусної хвороби, яка власне стала 

безпосередньою причиною, що запустила процес поточної глобальної 

соціально-економічної кризи, водночас продемонструвала слабкі сторони 

деіндустріалізованої економіки, коли істотне ускладнення, а в окремі періоди 

навіть повне припинення вільного пересування людей і товарів, викликане 

внаслідок уведеного у переважній більшості країн карантину, що фактично 

набув загальнопланетарного масштабу, спричинило призупинення 

глобальних економічних процесів. Особливо відчутним в ситуації пандемії 

стала залежність від прямих поставок ліків у країни ЕС, виробництво яких 

було перенесено в країни, що розвиваються маючі порівняно дешеву робочу 

силу, а також менш жорсткі екологічні обмеження до виробництва
1
. 

Виходячи із зазначеного, постає завдання неоіндустріалізації країн, що 

як і Україна мали розвинену індустріальну економіку. Проте 

неоіндустріалізація напевно не може являти собою повернення до 

виробництв, які існували у попередній період. Процеси неоіндустріалізації, 

як видається, мають бути пов’язані з впровадженням новітніх інформаційно-

цифрових технологій. Ці технології являють собою основу Четвертої 

промислової революції або Індустрії 4. , що є переходом з до нового 

технологічного способу виробництва провідною рисою якого має бути 

найвищий ступінь автоматизації виробництва з найменшим або взагалі 

                                                 
1  olitico: Україна може отримати вигоду від бажання ЄС повернути виробництво ліків в 

Європу. УНІАН.  5.  .    . U   : https://www.unian.ua/economics/other/koronavirus-15-

zhovtnya-ukrajina-mozhe-stati-farmakologichnim-centrom-yevropi-ostanni-novini-
11181902.html?_ga=2.257218639.531121858.1602758910-1610630458.1589921677 
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відсутнім втручанням людини у його процес
1
. 

Зазначений напрям реалізації програми Індустрії 4.  вочевидь містить у 

собі загрози соціальній безпеці внаслідок втрати робочих місць великої маси 

зайнятих працівників. Передумови для цього вже створені попередньою 

деіндустріалізацією, що в сучасних умовах переважання в економіці 

фінансових ринків та інститутів призводить до розмивання середнього класу 

суспільства. Так, замість робочих місць на промислових виробництвах, які 

були виведені за кордон виникли низькооплачувані робочі місця  в тому 

числі й на основі використання інформаційних технологій. Фактично сучасна 

економіка включає два основних сектори – високооплачувані фінанси, 

технології, електроніка та низькооплачуваний сектор з 

низькокваліфікованими чи некваліфікованими працівниками між якими 

опинилися середній клас та дедалі менший прошарок промислових 

працівників
2
. 

Також економічна система необмеженої мобільності капіталу, поряд із 

тим, що збільшує соціальну нерівність зумовлює проведення політики 

спрямованої на скорочення соціальних витрат, що свою чергою ставить під 

загрозу соціальну безпеку суспільства та перспективи його сталого розвитку 

загалом. 

Безпосередньо вказані проблеми неоіндустріальних трансформацій 

економіки, як видається, знаходять найбільш повне вираження на рівні 

конкретних локалізованих форм розселення і насамперед в агломераціях, що 

нині динамічно зростають в усьому світі. В Україні зазначені агломерації 

набувають характеру урборуральних, тобто таких які об’єднують і міські і 

сільські поселення. Тому важливим є розгляд проблемних питань щодо 

забезпечення умов соціальної безпеки в нашій країні саме у контексті 

проблем агломерацій урборурального типу. 

Здійснення неоіндустріальних трансформацій в агломераціях 

урборурального типу з урахуванням необхідності досягнення соціальної 

безпеки потребує застосування відповідного організаційно-економічного 

механізму, інструменти і засоби якого можна комбінувати та найефективніше 

використовувати. Проте виклики сьогодення, що включають й спричинені 

названими трансформаціями, зумовлюють додаткові проблеми стосовно 

розробки механізму, який забезпечив би успішність регулювання процесів, 

пов’язаних з досягненням соціальної безпеки в агломераціях урборурального 

типу. 

Практика надає підстави стверджувати, що зміну мети від зміни 

інструмента відділяє ефект запізнювання так званий часовий лаг , який не є 

однорідним. Лагова структура включає лаг визнання, лаг рішення, лаг між 

прийняттям рішень та зміною поточного інструмента, лаг проміжний та лаг 

                                                 
1 Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію; 

пер. з англ. Харків.: Клуб Сімейного Дозвілля,    9. 
2 Джудіс Дж. Б. Великий вибух популізму; пер. з англ. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 
   7. С. 5 . 
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впливу. Лаги різних інструментів неоднакові не лише за величиною, але і за 

способом дії. Разом із тим, поряд із позитивним ефектом від застосування 

регулюючих інструментів в економіці може настати й від’ємний ефект. 

Наприклад, стимулювання економічного розвитку через бюджетні витрати в 

кінцевому рахунку породить інфляційні процеси, що далі гальмуватимуть 

цей розвиток
1
. 

В цьому зв’язку передбачається необхідність представлення цільової 

функції, що включає економічний зміст, структуру, методи формування та 

визначення оптимальних рівнів цілей. Процес формування цільової функції 

розподіляється на два етапи. На першому етапі визначається 

впорядкованість, черговість цілей. На другому етапі розробляються варіанти 

економічної політики, кожен з яких різниться конкретними значеннями цілей 

регулювання
2
. В реальних цільових функціях, як правило, визначаються 

чотири елементи:    повна зайнятись;    цінова стабільність; 3  відсутність 

некерованих дефіцитів платіжного балансу; 4  сталий рівень економічного 

розвитку
3
. 

Проте в нинішніх кризових умовах, у аспекті досягнення соціальної 

безпеки агломерацій урборурального типу, серед основних напрямів дії 

відповідного організаційно-економічного механізму видається необхідним 

визначити збереження соціальної структури суспільства, що забезпечується 

збалансованістю доходів між різними суспільними верствами та 

недопущення ситуації поляризації цих доходів. 

Зазначене має значення, оскільки останнім часом усе активніше 

виявляються процеси деградації соціально-економічного розвитку 

агломерацій, що негативно позначається на стані національної безпеки 

країни, якості головної продуктивної сили суспільства – людини-працівника, 

продуктивності праці, якості вироблених товарів і послуг. В умовах 

економічної кризи багато підприємств, як промисловості, так і сфери послуг, 

зупинили свою активну економічну діяльність. Низький рівень виробництва, 

інвестицій, високий рівень безробіття зумовлюють зменшення можливостей 

для боротьби із соціальними загрозами. 

В цих умовах, в контексті регулювання процесів, спрямованих на 

досягнення соціальної безпеки агломерацій урборурального типу, украй 

важливою метою є забезпечення соціально-домінантного розвитку територій 

агломерацій. Йдеться про сукупність економічних, соціальних, політичних, 

духовних, еволюційних процесів, що розгортаються в суспільстві, головною 

ідеєю  тобто, домінантою  яких є пріоритетність вирішення соціальних 

завдань, досягнення передусім соціальних цілей розвитку. 

                                                 
1 Лифшиц А.Я., Никулина И.Н., Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов /под ред. А.Я. Лифшица, И.Н. Никулиной. М.: Высшая школа,  994. С. 4 4-417. 
2 Лифшиц А.Я., Никулина И.Н., Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов /под ред. А.Я. Лифшица, И.Н. Никулиной. М.: Высшая школа,  994. С. 4  , 4 5. 
3 Лифшиц А.Я., Никулина И.Н., Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. 
спец. вузов /под ред. А.Я. Лифшица, И.Н. Никулиной. М.: Высшая школа,  994. С. 4  -421. 
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Регулювання процесів забезпечення населення агломерацій 

урборурального типу гарантіями соціальної безпеки ґрунтується на діях та 

заходах, які відбуваються на різних рівнях державно-суспільного 

керівництва: загальнодержавному, регіональному, місцевому. Основним при 

цьому є, перш за все, місцевий рівень, оскільки саме він виступає в якості 

базового для всіх видів людської життєдіяльності. При цьому формування 

агломераційного утворення обумовлюється наявністю розвинених 

економічних, соціальних та екологічних взаємозв’язків міських і сільських 

населених пунктів, являючи собою складну і динамічну систему головними 

ознаками якої є: наявність міста-ядра, висока щільність міського населення, 

маятникова міграція між поселеннями  перш за все «місто-село»  тощо
1
. 

Тому при дослідженні агломерацій урборурального типу необхідно 

брати до уваги й сільські поселення, де на сьогодні накопичилося багато 

складних проблем соціального характеру, які загалом являють собою 

потенційну загрозу соціальній безпеці та сталому розвитку в цілому. 

Зміна соціально-економічних умов, невиважені реформи в сільському 

господарстві призвели до втрати найважливішої галузі – тваринництва, де 

була задіяна абсолютна більшість працездатного населення села. Штучно 

створені труднощі змусили сільських жителів мігрувати до міст у пошуках 

роботи. Випускники сільських шкіл, не маючи змоги працевлаштуватись на 

селі, виїжджають до міст з надією на краще життя, на кращі зміни в 

суспільстві. В результаті усього цього, село катастрофічно старіє, що вносить 

суттєві, на жаль, негативні зміни у розвиток соціальної сфери. І при цьому 

вітчизняна наука вказаній проблемі приділяє недостатню увагу. У більшості 

випадків щодо цієї тематики відсутнє комплексне бачення зазначеної 

проблеми та відповідних пріоритетів з урахуванням реальної соціально-

економічної й екологічної ситуації, а також адекватних умов стратегії 

сталого розвитку
2
. 

Поряд із тим, як в сільських, так і в міських поселення агломерацій 

уроборурального типу нині має місце обмеження доступу до якісних 

соціальних послуг, у тому числі освіти та охорони здоров’я. Останнє 

зумовлено перш за все зменшенням мережі об’єктів освітнього, культурного, 

оздоровчого та побутового призначення, низьким рівнем оплати 

працінаселення. Все це може також створювати загрози соціальній безпеці. У 

зв’язку із зазначеним, надзвичайно важливими є ті складові організаційно-

економічного механізму регулювання процесів досягнення соціальної 

безпеки агломерацій урборурального типу, які пов’язані із забезпеченням 

                                                 
1 Лесечко М.Д. Методологічні підходи до управління розселенням. Регіональна політика 

України: наукові основи, методи, механізми: Наукові доповіді міжнародної науково-

практичної конференції, м. Львів,   - 3 травня  99  р. В 3-х частинах. Львів: Інститут 
регіональних досліджень НАН України,  99 . Частина  . С. 43-51. 
2 Куценко В.І., Удовиченко В.П. Соціальна безпека контексті сталого розвитку; Рада по 

вивченню продуктивних сил України НАН України. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 
    . С.   -13. 
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населення цих агломерацій належними соціальними послугами, що 

здійснюється на загальнодержавному рівні, засобами державної влади. Так 

функцією сучасної держави має бути виробництво суспільних благ, 

споживання яких загалом відбувається на безоплатній основі. Це такі блага, 

як наприклад: обов’язкова загальна середня освіта чи проведення санітарно-

епідемічних заходів. Також держава виконує регулюючі функції, 

встановлюючи, шляхом прийняття нормативно-правових актів, певні 

інституційні рамки щодо здійснення різних форм і напрямків соціально-

економічної діяльності. В контексті розгляду проблем сталого розвитку 

надзвичайно важливим є унормування державою природоохоронних заходів, 

включаючи встановлення компенсацій за збитки завдані довкіллю у процесі 

економічної діяльності. Поряд із тим, держава має здійснювати в рамках 

бюджетних процесів перерозподіл доходів між різними суб’єктами 

суспільно-державного життя  передусім, це – певні територіальні форми 

адміністративного устрою , у відповідності з принципами соціальної 

справедливості. Здійснюючи такий перерозподіл держава досягає соціальної 

орієнтації своєї місії і тим самим зберігає суспільну стабільність, а отже, 

використовуючи з цією метою соціальне забезпечення, створює умови для 

сталого розвитку суспільства
1
. 

Здійснювані державою перерозподільчі процеси не зводяться проте до 

безпосередньої передачі певним територіям бюджетних ресурсів в грошовій 

чи, у випадках надзвичайних ситуацій, натуральній формах; тобто – коштів 

або товарів та послуг. Перерозподіляться можуть й економічні можливості. 

Такий перерозподіл відбувається, наприклад, унаслідок державного 

регулювання заробітної плати, цін, митних тарифів та інших змінних 

чинників економічного життя. Як наслідок певні члени суспільства 

 передусім більш соціально незахищені  набувають переваги, а для інших 

 більш потужних учасників економічного життя  звужуються можливості, що 

відповідає принципу соціальної справедливості
2
. 

Разом із тим, у вітчизняних умовах значення однієї з основних функцій 

держави щодо забезпечення соціальної стабільності набуває перерозподіл 

коштів між різними рівнями бюджетної системи. Причому, це відбувається у 

рамках централізованої системи, яка докорінним чином не змінилась з 

періоду адміністративно-планової економіки, коли основна частина коштів 

спочатку нагромаджується в бюджетах вищих рівнів, а потім частково 

повертається на місця. Внаслідок продовження існування такої схеми, це – як 

раніше, так і тепер обумовлює дефіцитність більшості місцевих бюджетів та 

обмеженість ресурсів у державному бюджеті для надання відповідних 

дотацій, що не дозволяє у повній мірі реалізувати соціальну функцію 

держави. 

                                                 
1 Кіндратець О.М. Формування суспільства сталого розвитку: проблеми і перспективи: 

монографія. Запоріжжя: Вид-во Запоріж. держ. інженерн. академії,    3. С. 33. 
2 Якобсон И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 
финансов: Ученик для вузов. Москва: Аспект Пресс,  996.С. 66. 
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Відповідно, складна ситуація з наповненням бюджетів сіл, селищ, міст 

районного значення, що входять до складу агломерацій урборурального типу, 

разом з іншими чинниками створює загрозу їх соціально-економічному 

розвитку. Проте допоки не мали належних результатів спроби, шляхом зміни 

відповідного законодавства, трансформувати існуючу централізовану 

систему в, апробовану світовим досвідом, децентралізовану. Здійснювана 

нині в Україні децентралізація фактично являє собою укрупнення низових 

одиниць адміністративно-територіального устрою, що і в укрупненому стані 

часто залишаються з дефіцитними бюджетами, неспроможними забезпечити 

потреби повсякденної життєдіяльності на своїх територіях. Натомість у світі, 

й передусім в розвинених країнах, бюджети місцевого самоврядування не є 

нижчими ланками ієрархічної бюджетної системи, а мають власну податкову 

базу, отримуючи обсяг коштів, відповідний повноваженням регіональної та 

місцевої влади щодо забезпечення умов для сталого розвитку на своїх 

територіях. 

Так, у статі 9 Європейської Хартії про місцеве самоврядування 

зазначена вимога, щоб, принаймні, частина доходів місцевих бюджетів 

формувалась за рахунок місцевих податків, розміри яких мають визначатися 

органами місцевого самоврядування
1
, оскільки самостійне розв’язання 

місцевими органами влади покладених на них завдань місцевого значення і, 

відповідно, фінансування необхідних для цього видатків є центральним 

критерієм оцінки самостійності органів місцевого самоврядування. Таким 

чином, майже всі країни у процесі організації фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування виходять із принципу необхідності забезпечення 

місцевих органів достатніми фінансовими ресурсами для виконання ними 

своїх повноважень і самостійного вирішення питань місцевого значення. 

Водночас майже всі органи місцевого самоврядування користуються 

фінансовою допомогою центральних органів влади не лише для виконання 

державних повноважень, які передаються, але й для розв’язання місцевих 

завдань. В цілому бюджетні системи європейських країн характеризуються 

як чітким розподілом функцій на різних рівнях влади і відповідальності за 

результати діяльності, так і розподілом податкових джерел надходження 

коштів, необхідних для виконання цієї діяльності. 

Натомість в Україні наявна ситуація, про яку вже вище згадувалось, 

коли положення чинного закону і Конституції не узгоджуються  а саме: 

стосовно фактичного впровадження відсутньої в Конституції додаткової 

одиниці адміністративно-територіального устрою – об’єднаної 

територіальної громади
2
), свідчить про те, що в нашій державі не сформовано 

належних інституційних механізмів, а отже, засвідчує неналежний вплив 

                                                 
1 Європейська хартія місцевого самоврядування. Редакція від  6.  .   9. U   : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text 
2 Віктор Шишкін: Всі дії Порошенка в Україні – це робота на Росію. Автор інтерв’ю 

Г. Плачинда. Аргумент.   .  .    . U  : http://argumentua.com/stati/v-ktor-shishk-n-vs-d-
poroshenka-v-ukra-n-tse-robota-na-ros-yu 
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суспільства на владу, яке для останньої є швидше об’єктом маніпуляцій. 

Неефективність дотеперішнього впливу українського суспільства на владу, 

зумовлюється його роз’єднаністю, атомізацією – тобто переважанням в 

ньому ізольованих індивідів, що максимально обмежують власні соціальні 

зв’язки. Особливо сильно ефект суспільної атомізації виявляється, як відомо, 

у великих містах-мегаполісах, що являють собою центри агломераційних 

утворень, в тому числі й агломерацій урборурального типу. 

Виходячи із зазначеного, для формування дієвих організаційно-

економічних механізмів регулювання процесів досягнення соціальної 

безпеки агломерацій урборурального типу важливим є забезпечити 

консолідовану громадянську позицію жителів цих агломерацій для 

обстоювання власних повсякденних життєвих інтересів, що буде відповідати 

й реалізації завдань сталого розвитку та досягнення соціальної безпеки. Тому 

важливим кроком у цьому напрямі має бути залучення населення у справи 

безпосередньо пов’язані з повсякденною життєдіяльністю власної 

територіальної громади, в тому числі через стимулювання участі найбільш 

активних її представників. Узагалі, парадигма сталого розвитку передбачає 

зростання організованості, упорядкованості життя, що здійснюється на 

основі самоорганізації, а не посилення централізації
1
. 

Таким чином, суспільство в процесі самоорганізації поступово набуває 

нової якості, а саме – стає громадянським суспільством. Визначальною 

рисою громадянського суспільства є наявність широкої мережі 

високоорганізованих громадських організацій, що являють собою суб’єкти 

суспільного контролю за владою через ротацію політичних еліт шляхом 

демократичної виборчої процедури. Економічною інтерпретацією 

громадянського суспільства треба вважати поняття соціального капіталу, що 

визначається як потенціал взаємної довіри і взаємодопомоги, раціонально 

сформований у міжособистісному просторі, обсяг якого можна виміряти за 

допомогою індексу довіри в суспільстві та членства громадян у суспільних 

об’єднаннях
2
. 

Отже, одним з аспектів формування організаційно-економічних 

механізмів регулювання процесів досягнення соціальної безпеки агломерацій 

урборурального типу є забезпечення суспільного залучення громадян в 

контексті реалізації їх прав на участь у здійсненні впливу на рішення, які 

безпосередньо стосуються повсякденної життєдіяльності, що в категоріях 

економічної науки може бути розглянуто як проблема формування 

соціального капіталу.  

На сьогодні головним чинником, що гальмує генерування соціального 

капіталу в Україні визнається низький, порівняно зі суспільними запитами, 

                                                 
1 Кіндратець О.М. Політичні детермінанти сталого розвитку: монографія. Запоріжжя: 

Видавництво ЗДІА,    7. С.   7. 
2 Федулова Л.І. Економіка знань: підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ; 
НАН України Ін-т екон. та прогнозув.,    9. С.  4 . 
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рівень доходів населення
1
. Проте незважаючи на зазначене, забезпечення 

можливостей щодо суспільного залучення до діяльності місцевої влади, 

передусім стосовно надання послуг закладами соціальної сфери створить для 

цього реальні можливості. Окрім участі у виборах до місцевих органів 

самоврядування, що фактично має епізодичний характер, дієвими заходами 

суспільного залучення на місцевому рівні, які можуть здійснюватись на 

постійній основі будуть: громадські обговорення та слухання, громадський 

моніторинг, громадська експертиза. Надзвичайно важливою функцією 

вказаних заходів також є забезпечення прозорості роботи органів місцевої 

влади, однак для їх здійснення потрібно створити необхідні процедури і 

механізми суспільної комунікації, що має надати можливості для участі 

громадськості у виробленні відповідних рішень
2
. Відповідно, в цьому аспекті 

знаходить виявлення ті складові організаційно-економічного механізму 

регулювання процесів досягнення соціальної безпеки агломерацій 

урборурального типу, які пов’язані із виявленнями суспільної активності 

громадян у зазначеному напрямі
3
. 

Необхідність розгляду питання стосовно функціонування відповідного 

організаційно-економічного механізму у вказаному аспекті випливає з 

усвідомлення того, що обов’язковим елементом соціальної складової 

концепції сталого розвитку є забезпечення для кожної людини можливості 

брати дієву участь у процесах, які безпосередньо формують сферу її 

життєдіяльності, сприяти прийняттю та реалізації відповідних рішень, 

контролювати їх виконання. 

Разом із тим, в сучасному демократичному суспільстві якщо дії влади 

йдуть у розріз життєвих інтересів громадян, передусім стосовно тих, які 

мають соціальне, а також і екологічне спрямування, можливими є прояви 

громадського незадоволення, що не сприяє досягненню соціальної безпеки. 

Так, характеристики екологічного становища, що безпосередньо впливають 

на якість життя населення, у значній мірі залежать від рішень, які 

приймаються на певному владному рівні. Проте у разі коли ці рішення 

суттєво погіршують існуючий екологічний стан в певній місцевості 

 наприклад, надання дозволу на вирубку лісопаркових масивів , за активної 

протидії громадськості, вони можуть бути відмінені. 

Однак далеко не завжди громадянське суспільство діюче, у тому числі в 

межах агломерацій урборурального типу, можуть досягти відповідних його 

інтересам результатів вступаючи у безпосередні стосунки з владними 

органами щодо прийнятого ними рішення, наслідки якого справлятимуть 

                                                 
1 Чемерис А.О., Рудніцька Р.М., Каляєв А.О. Залучення громадян до участі у місцевому 

самоврядуванні: Навчально-методичний посібник. Львів: ЛРІДУ НАДУ,    5. С. 7. 
2 Чемерис А.О., Рудніцька Р.М., Каляєв А.О. Залучення громадян до участі у місцевому 
самоврядуванні: Навчально-методичний посібник. Львів: ЛРІДУ НАДУ,    5. С.  5. 
3 Urban commons. Городские сообщества за пределами государства и рынка / Под ред. 

М. Делленбо, М. Кипа, М. Бьеньек, А.К. Мюллер, М. Швегмана; пер. с англ. М.: Новое 
литературное обозрение,     . 
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негативний вплив на якість життя громадян. Наочним виявом зазначеної 

ситуації являє собою факт різкого зменшення рівня доступності громадян до 

основних соціальних послуг – таких як: освіта та охорона здоров’я, що нині є 

характерним і для населених пунктів, які входять до вітчизняних агломерацій 

урборурального типу. Причому, значно зменшилась як вартісна доступність, 

що пов’язано із загальним зменшенням рівня доходів, так і часова та 

територіальна, що пов’язується зі скороченням мережі відповідних закладів 

внаслідок їх закриття. 

Вказані явища звичайно викликають незадоволення населення, що 

наразі вдається до протестних акцій  передусім спрямованих проти закриття 

конкретного об’єкту соціального призначення , які втім не призводять до 

кардинального покращання зазначеної ситуації. І в цьому зв’язку постає 

проблема неналежного стану організаційно-економічного механізму 

регулювання процесів досягнення соціальної безпеки у аспекті забезпечення 

умов для комунікації між владою та громадянами передусім в тих питаннях, 

які стосуються безпосереднього забезпечення якості їх власного життя та 

добробуту. 

Таким чином, формування механізму регулювання соціальних процесів 

і, передусім організаційно-економічної його складової, потребує врахування 

особливостей кожного напряму діяльності із забезпечення соціально-

економічного розвитку галузі, визначивши при цьому пріоритетні цілі. 

Перехід до нових умов, що включають перспективу неоіндустріальної 

трансформації, зумовлює істотні зрушення в методологічних підходах до 

наукового обґрунтування механізму забезпечення соціальної безпеки, 

формування якої підпорядковується дії певних соціально-економічних 

закономірностей, які відображають об’єктивні, істотні, необхідні та постійно 

встановлювані взаємозв’язки і взаємозалежності, що формуються в процесі 

життєдіяльності суспільства. 
 

 

 

4.5 Механізми державного управління у сфері надання соціальних 

послуг 

В умовах пандемії та стрімкого падіння економічних показників, як в 

Україні, так і світі, вимагають впровадження прогресивних реформ у галузі 

державного управління. Актуальними, на даному етапі, залишаються питання 

залучення суспільства до процесів публічного управління в країні. 

Перманентне зубожіння нації, яке спостерігається в останнє десятиліття, 

потребує від уряду розробки та впровадження сучасних механізмів 

забезпечення соціального захисту населення, які гарантують забезпечення 

основних конституційних прав громадян. 

Відтак, серед насущних питань сучасного державного управління, 

лишається розв’язання наявних проблем формування чітких параметрів 

соціальної політики, а саме, формування комплексу завдань та зобов'язань, 

виконання яких очікує суспільство.  
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Створення сьогоденних умов, які забезпечать достойне життя й 

сприятимуть розвитку людини, реалізація її прав, у першу чергу, соціальних, 

багато в чому залежать від соціальної спрямованості діяльності органів 

державного управління. Тому, ураховуючи вимоги сучасних трансформацій, 

здійснення реформ у соціальній сфері вимагає підвищення ефективності 

надання соціальних послуг. 

Наявні соціальні проблеми, зумовлені: старінням нації, нестабільністю 

економіки та наслідками всесвітньої пандемії, змушують органи держаного 

управління вдосконалювати сучасні методи прогнозування потреб у 

соціальних послугах, їхнє фінансування та забезпечення відповідної якості 

життя громадян. Відсутність чіткої концепції соціального розвитку, 

упродовж тривалого періоду, призвела до зростання соціальної напруги й 

формування соціальних розбіжностей, які здебільшого неврегульовані на 

законодавчому рівні.  

Відповідно до економічних законів, соціальний захист являє собою 

втручання держави у життя окремих категорій громадян та домогосподарств, 

з метою надання допомоги та зменшення ризиків, пов'язаних із отриманням 

доходів. Сучасна практика соціального захисту, здебільшого спрямована на: 

зниження вразливості домогосподарств із низькими доходами відносно 

споживання й доступу до основних послуг; 

забезпечення рівного розподілу суспільних благ та підвищення 

добробуту домогосподарств
1
 . 

Розв’язання проблем підвищення якості життя, безумовно, є головним 

завданням вітчизняної системи соціального забезпечення, але ця мета не 

єдина. Безсумнівно, сутність повноцінного соціального захисту полягає, як у 

досягненні максимально можливого рівня якості життя, так мінімізації 

розбіжностей у рівнях соціальної захищеності між окремими громадянами й 

групами споживачів суспільних послуг.  

Державне регулювання у сфері реалізації соціального захисту може 

бути: 

непрямим – зміцнення здатності домогосподарств зменшувати 

мінливість доходів, поліпшення заощаджень і розподілу ризиків, або 

сприяння діяльності ринкових інститутів, таких як банки, страхові компанії й 

пенсійні фонди; 

прямим – надання трансфертів, субсидування активів або товарів, 

реалізація програм суспільних робіт, або обов'язкове страхування пенсій
1
 . 

При цьому розвиток системи соціальної допомоги повинне не лише 

орієнтуватися на цільові показники, але враховувати загальні цінності. 

Сучасна соціальна сфера, будучи найбільшим споживачем різних ресурсів 

 головним чином – бюджетних коштів , значно впливає на формування 

                                                 
1 Sukach O., Prikhno I. (2020). Social Risk Management Financial Instruments. 

Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-

Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: 
Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Deutschland, Pp. 97–105. 
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валового продукту регіонів і країни в цілому. Відтак, існує потреба в 

науково-обґрунтованих методологічних розробках, які сформують 

уніфіковані підходи до організаційної роботи у сфері соціального захисту, 

максимально враховуватимуть своєрідність певних соціально-економічних 

умов окремих територій тощо. Ураховуючи зазначене, головним завданням 

державного управління, у сфері соціальної політики, має стати послідовне 

підвищення рівня життя населення шляхом поетапного створення єдиних 

умов для одержання соціальних послуг.  

Дієвим механізмом та інструментарієм реалізації соціальних реформ, з 

позиції державного управління, можуть стати створення:  

– системи забезпечення мінімальних державних гарантій, як соціальних 

функцій, що реалізуються в контексті зростання суспільних стандартів; 

– системи соціального страхування від максимально можливого спектра 

соціальних ризиків громадян, що матиме державний статус;  

– система податків із доходів і майна громадян, заснованої на основі 

прогресивної шкали, що супроводжується різноманітними субсидіями.  

Наразі, підвищення якості соціального захисту здійснюється через 

систему соціальних послуг, а їхня ефективність є основним напрямком 

стратегії розвитку системи соціального захисту населення в країні. 

Як зазначають Я. Корженко, Н. Мелютюхова, Г. Одінцова, в 

історичному аспекті, можна виділити декілька етапів формування надання 

соціальних послуг в Україні, під час яких у свідомості людей виникли нові 

архетипи, що мали безпосередній вплив на процеси створення та надання 

соціальних послуг
1
.  

Соціальні послуги належать до особливого виду економічних благ. У 

узагальненому вигляді, послуги можна визначити як: діяльність, що 

здійснюється людиною, організацією або державою, спрямовану на 

задоволення потреб людей. Відповідно до визначення, даного Ф. Котлером і 

Д. Мейкензом: «послуга – це корисна дія, результатом якого є виріб або 

корисний ефект». З іншого боку, послугою вони називають будь-який захід 

або вигоду, які одна сторона може запропонувати інший, і які в основному не 

відчутні й не сприяють задоволенню
2
.  

Соціальні послуги, у широкому розумінні, – це заходи, спрямовані на 

підвищення рівня життя осіб, які мають потребу в одержанні соціальної 

підтримки від соціально-економічної системи держави. 

На рівні ЄС, правовою основою надання соціальних послуг, є ст.  5 

«Загальної декларації прав людини», прийнятої у  94  р. Відповідно до 

декларації, кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи 

їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування, що 

необхідне для підтримання здоров'я й добробуту його самого та його родини, 

                                                 
1 Тенденції та перспективи Європейської інтеграції України : державно-управлінські виміри 

/ [В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова, Г. С. Одінцова та ін.]. Х. : Вид-во Харрі НАДУ 

“Магістр”,    6. 3   с. 
2 Котлер Ф., Мейкенз Д. Маркетинг: гостеприимство и туризм. М.,  99 . С.  4.  
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і право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, настання старості, або іншого випадку втрати коштів до існування з 

незалежних від нього обставинам
1
 . 

В Україні порядок організації надання соціальних послуг 

затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до норм чинного 

законодавства. Відтак, відповідно до Закону України «Про соціальні 

послуги»  чинній від   .  .     р. , «соціальні послуги – дії, спрямовані на 

профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або 

мінімізацію їхніх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них 

перебувають»
2
. 

У вітчизняній практиці виокремлюють таке поняття, як: базові соціальні 

послуги – соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг, 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», забезпечується 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

районними, районними в містах Києві та Севастополі державними 

адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного 

значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад
1
. Отже, на загальнодержавному та 

законодавчому рівні визначено основні види послуг та їх отримувачі.  

Відповідно до законодавства, соціальні послуги мають значні 

класифікаційні характеристики. Так, за типами послуги поділяються на
1
: 

   прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або 

систематичної комплексної допомоги; 

   комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії 

фахівців із надання постійної або систематичної комплексної допомоги; 

3  комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній 

категорії отримувачів соціальних послуг; 

4  допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної 

допомоги та технічних послуг. 

Проте, наразі, відсутні правила або положення щодо структури 

стандартів надання послуг, що не дозволяє адекватно розрахувати вартість 

соціальних послуг. Нині співробітники Міністерства соціальної політики 

України разом з експертами міжнародних проєктів і технічної допомоги, 

розробили низку стандартів, які спрямовані на врегулювання діяльності 

окремих постачальників соціальних послуг. Проте, вони не враховують чинні 

стандарти соціальних послуг
3
. 

                                                 
1 Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. № 995_  5 [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. 
2 Про соціальні послуги: Закон України від  7.  .   9. № 2671-VIII. [Електронний ресурс]. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. 
3 Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії: Закон України від  5.  .      у 
редакції від   . 6.     р. . [Електронний ресурс]. U  : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
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Наявні стандарти соціальних послуг, на жаль, не дають відповідь на 

питання: які саме соціальні послуги можуть фінансуватися державою, а які 

можуть надаватися на платній основі.  

Сучасні реалії диктують необхідність підвищення ефективності надання 

соціальних послуг. Організація надання таких послуг  зокрема, освіта, 

охорона здоров'я, культура, фізична культура та спорт, соціальне 

обслуговування  здійснюється переважно місцевими державними 

адміністраціями. У зв'язку із цим, постає питання щодо розробки механізмів 

підвищення ефективності діяльності даних суб'єктів надання соціальних 

послуг.  

Доцільно зазначити, що соціальні послуги характеризуються безліччю 

замовників однієї й тієї ж послуги, також розбіжністю позицій замовника й 

споживача в одному суб'єкті. Під замовником, у теорії маркетингу послуг, 

розуміється суб'єкт, який на законних підставах та відповідно до конкретних 

вимог надає послуги. 

Наразі, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», 

сформовано та оприлюднено реєстри постачальників соціальних послуг. 

Вони, як правило, включають типові державні установи соціального 

обслуговування, які мають відповідну матеріальну базу, кадровий потенціал, 

інформаційну підтримку, значний досвід надання соціальних послуг 

населенню.  

Так, суб'єктами системи надання соціальних послуг є1:  

уповноважені органи в сфері надання соціальних послуг;  

отримувачі соціальних послуг;  

надавачі соціальних послуг;  

об'єднання працівників системи надання соціальних послуг;  

об'єднання надавачів соціальних послуг;  

об'єднання отримувачів соціальних послуг.  

Відтак, соціальні послуги можуть надаватися в центрах зайнятості, 

закладах охорони здоров'я, освіти, культури тощо. 

Соціальні послуги, в Україні, надаються за рахунок бюджетних коштів; 

з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача 

соціальних послуг; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. 

Проте, наразі існує проблема якості послуг та її поліпшення. Відповідно 

до норм чинного законодавства, якість надання соціальних послуг 

визначається за допомогою низки показників – показників якості соціальних 

послуг. Показники якості соціальних послуг – сукупність індикаторів, що 

використовуються для оцінювання процесу та результатів діяльності 

надавача соціальних послуг на відповідність встановленим вимогам та 

результативності соціальних послуг щодо профілактики складних життєвих 

обставин, подолання або мінімізації їх негативних наслідків для осіб/сімей, 

які перебувають у таких обставинах . 

                                                 
1 Про соціальні послуги: Закон України від  7.  .   9. № 2671-VIII. [Електронний ресурс]. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. 
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Відповідно до отриманих результатів щодо якості отриманої послуги, 

органами держаного управління розробляється низка заходів спрямованих на 

поліпшення соціального обслуговування. Основою таких заходів, зазвичай, є 

спрямування конкретних дій, як на окремих осіб  індивідуальна соціальна 

допомога , так і на населення в цілому  послуги суспільного сектора 

соціальної сфери , а також на соціально-економічні детермінанти  бідність, 

безробіття . Поряд із розробкою відповідних заходів відбувається й 

визначення джерел їхнього фінансування. 

Упродовж останніх    років, у країнах Європейського союзу істотно 

зменшилися розбіжності у системі видатків на соціальний захист громадян1. 

Південні країни збільшили свої видатки, а в більшості північних країн 

 Бельгії, Німеччини, Нідерландах і Данії  ці видатки стабілізувалися, досягши 

оптимального рівня. У бюджетах європейських країн видатки на соціальний 

захист  у грошовій і натуральній формах  коливаються від   % ВВП у 

Португалії, до 3 % у Нідерландах2. Так, за даними      р. найбільший рівень 

витрат на соцзахист було відмічено у Франції  3 % від ВВП 3. Соціальний 

мінімум гарантований громадянам, що не мають доходів, і тим, хто не може 

себе забезпечити з особистісних або соціальних причин визначається на рівні 

держави. У більшості країн Європи діють програми захисту доходів 

домогосподарств. Так, в Австрії, Ірландії, Люксембурзі й у Франції держава 

відшкодовує вартість оплати житла й медичного страхування; у Фінляндії, 

Німеччині, Португалії – відшкодовуються витрати на оплату житла, послуг 

охорони здоров'я, вартість перебування дітей у дошкільних закладах; в 

Іспанії, Швеції – відшкодовується вартість оплати житла, і виділяється 

допомога в придбанні предметів домашнього побуту3.  

Мінімум гарантований і інвалідам. Так, при повній втраті 

працездатності розмір пенсійної допомоги становить  6% від ВВП у Греції; 

3 % у Німеччині, Іспанії, Франції й Великобританії; 4 % – Ірландії й 

Нідерландах; 5 % в Італії й Люксембурзі; 55% у Данії й 65% у Бельгії4.  

В Україні, рівень соціальних виплат є доволі низьким, а загальні 

видатки на соціальний захист менші від встановлених норм. Так, за даними 

Міністерства фінансів України, у    9 р. на соціальний захист із державного 

бюджету було виділено 3  ,79 млрд грн5  табл.   .  

 

                                                 
1 Thompson L. H. (1995). The Advantages and Disadvantages of Different Social Welfare 
Strategies //International Social Security Review. Vol. 48. No.3-4. 
2 The World of Social Welfare: Social Welfare аnd Services in an International Context / Doreen 

Elliott et al. Illinois,  
3 Во Франции расходы на социальную сферу оказались выше, чем в других экономически 

развитых странах мира [Електронний ресурс]. URL: https://euro-pulse.ru/news/vo-frantsii-

rashodyi-na-sotsialnuyu-sferu-okazalis-vyishe-chem-v-drugih-ekonomicheski-razvityih-stranah-
mira 
4 Social Protection in Europe», Luxemburg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 1994. 
5 Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/ 
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Таблиця 1 – Видатки зведеного бюджету України на соціальний захист 

у розрізі статей фінансування, млрд грн 
Період 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Усього видатки Зведеного бюджету 679,79 835,80 1060,00 985,85 1372,35 

в % до ВВП 34,35 35,06 35,54  27,95 

Видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
176,34 258,33 285,76 163,87 321,79 

в % до ВВП 8,91 10,84 9,58 8,7 8,1 

Соціальний захист на випадок 

непрацездатності  
8,70 10,31 12,83 1,73 18,71 

Соціальний захист пенсіонерів 99,59 147,61 140,23 150,09 191,23 

Соціальний захист ветеранів війни та праці 5,37 6,98 6,79 1,42 9,88 

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  36,48 40,71 44,12 0,11 44,09 

Соціальний захист безробітних 0,06 0,09 0,11 0,00 0,19 

Допомога у вирішенні житлового питання 15,52 41,63 68,73 3,83 41,89 

Соціальний захист інших категорій 

населення 
8,62 8,34 9,47 6,23 10,19 

Фундаментальні та прикладні дослідження і 
розробки в сфері соціального захисту 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Інша діяльність у сфері соціального захисту 2,00 2,65 3,46 0,42 5,58 

Джерело: побудовано автором за даними1 

 

Для забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина 

України у    9 р. було здійснено поетапне підвищення розмірів 

прожиткового мінімуму з    липня та з    грудня. У порівняні з      роком 

розміри прожиткового мінімуму на одну особу зросли грудень до грудня 

попереднього року на 9,4% до    7 гривень
2
. 

Ураховуючи, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим 

державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри 

основних державних соціальних гарантій, у    9 р. відповідно зростали 

розміри пенсій і державних допомог. 

Основними напрямами фінансування були виплати соціальних пенсій – 

59, % загальної суми. Другою за обсягами є стаття виплат допомоги на 

соціальний захист сім'ї, дітей та молоді розв'язанні житлових питань. На 

виплату допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не 

мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

                                                 
1 Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/ 
2 Finbalance: фінанси і економіка http://finbalance.com.ua/news/minfin-vidatki-derzhbyudzhetu-
za-2019-rik-zrosli-na-91-buli-na-16-menshi-vid-planu 
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інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла   -річного віку, у 

2019 р. спрямовано 55 млрд грн, що на 3,  млрд грн більше ніж у      р. 

Видатки на надання пільг та субсидій населенню у    9 р. становили 

46,7 млрд грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 

44,9 млрд грн, з яких  3,3 млрд грн спрямовано на виплату пільг і житлових 

субсидій у грошовій формі та   ,6 млрд грн спрямовано на розрахунки з 

надавачами послуг за надані пільги і житлові субсидії, на придбання твердого 

палива і скрапленого газу –  ,  млрд гривень. 

Загалом, у    9 р. видатки на здійснення державних програм 

соціального захисту з надання пільг, субсидій та допомог населенню, які 

фінансуються за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим 

бюджетам, становили 79,  млрд гривень
1
. 

Проте, не зважаючи на зростання виплат, відносно ВВП видатки на 

соціальний захист    9 р. становили  , %, тобто були на рівні    3 р., у той 

час, як    6 р. їхня частка становила   , 4%. До порівняння, у країнах ЄС 

загальні витрати на соціальну допомогу в    7 р. становили 4 6  млрд євро 

  7,5% ВВП 
2
 .  

Проте, прагматизм формування та використання фінансових ресурсів, 

які направляються на соціальні потреби полягають у тому, що нормативи 

соціальних послуг визначаються, виходячи не з реальних потреб конкретного 

реципієнта, а з реальних фінансових можливостей держави.  

Отже, фінансування соціальних виплат в Україні є катастрофічно 

низьким. Відтак, доволі актуальним постає питання щодо дії уряду у напрямі 

залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг 

населенню. Така практика доволі широко використовується в Європейських 

країнах. Залучення недержавного сектора до надання різноманітних 

соціальних послуг значно підвищити результативність та отримання ефекту 

від використання соціальних ресурсів. Ще одним із позитивних моментів 

такої співпраці може стати застосування інноваційних соціальних технологій, 

а також залучення позабюджетних інвестицій для розвитку об'єктів 

соціальної інфраструктури.  

Поряд із низьким фінансуванням соціальних послуг, варто виокремити 

їхню низьку якість та невдоволення споживачів таких послуг. Відтак, 

залучення приватного сектора сприятиме й підвищенню якості соціальних 

послуг та їх конкурентоспроможність. 

Наразі, на рівні держави, розробляється низка законопроєктів щодо 

участі приватного бізнесу у соціальному захисті населення. Так, за останні 

5 років значного піднесення отримало соціальне підприємництво. Так, за 

даними фонду «Євразія», близько 3  % українських соціальних підприємств 

                                                 
1 Finbalance: фінанси і економіка. URL: http://finbalance.com.ua/news/minfin-vidatki-

derzhbyudzhetu-za-2019-rik-zrosli-na-91-buli-na-16-menshi-vid-planu 
2 Статистика соціального захисту – соціальна Допомога. U  : https://ec.europa.eu/ 
eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_social_benefits. 

https://ec.europa.eu/%20eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_social_benefits
https://ec.europa.eu/%20eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_social_benefits
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є бізнес-організаціями, 6  % – неприбуткові організації,    % це – поєднання 

неприбуткової організації й підприємства
1
. 

Відтак, участь бізнесу у соціальній сфері, зокрема, наданні соціальних 

послуг передбачає: розширення попиту з боку держави на недержавні 

послуги в соціальній сфері; розширення пропозиції соціальних послуг та 

розвиток механізмів приватно-державного партнерства в соціальній сфері.  

Як показує практика країн ЄС, в Україні, на рівні державного 

управління необхідно вжити низку заходів щодо залучення та стимулювання 

приватного бізнесу у наданні соціальних послуг. Зокрема, необхідно 

сформувати механізм добору інструментарію управління та фінансування 

заходів спрямованих на підтримку та заохочення недержавного сектора за 

всіма галузям соціальної сфери. У даному напрямку, доречним стане 

розробка та впровадження стимулюючих заходів для конкретних галузей 

соціальної сфери тощо. 

Отже, соціальні послуги відіграють важливу роль у суспільному житті 

громадян окремої країни. Саме за допомогою соціальних послуг держава 

надає підтримку своїм громадянам, які опинились у складній соціальній 

ситуації. Відтак, соціальна допомога, у вигляді певної соціальної послуги має 

буди сформована відповідно до індивідуальних потреб реципієнта.  

Ураховуючи сучасний стан економіки та наслідки пандемії, що охопила 

світову спільноту, соціальний захист та надання соціальної допомоги стає 

найактуальнішим питанням сьогодення. А соціальні служби та залучення 

приватного сектора у надання соціальних послуг потребують впровадження 

новітніх механізмів управління, які направлення на максимальний ефект. 
 

 

 

4.6 Інноватизація розвитку транспортно-логістичних систем 

водного транспорту України як фактор підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності 

Сучасному етапу розвитку світового господарства притаманні постійні 

трансформації, які характеризують функціонування суб’єктів світового 

ринку. Причини цього слід вбачати, передусім, увпливі геоекономічних, 

торговельно-політичних, культурно-соціальних, виробничо-

інфраструктурних процесів, що спричинюють кардинальні зміни в системі 

формування інструментарію господарської взаємодії між суб’єктами 

глобального економічного простору, ставленні до традиційних способів, 

методів, інструментів, інфраструктурних аспектів розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, інтенсифікуються процеси 

підвищення ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього 

ринку та експортної діяльності, перебіг яких має відбуватися з огляду на 

стратегію інноваційної конкурентоспроможності країн світової спільноти. 

                                                 
1 Практичний аналіз розвитку соціального підприємництва. U  : 
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/426392?download=true. 
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Слід зауважити, що виробничо-економічні трансформації 

найефективніше відбуваються в результаті реалізації інноваційної моделі 

розвитку національного господарства. Інноваційна система, що є складовою 

економічного середовища, у широкому розумінні формується під впливом 

численної кількості чинників, зокрема: території, наявності природних і 

трудових ресурсів, особливостей історичного розвитку інститутів держави й 

форм підприємницької діяльності, специфіки та інтенсивності участі у 

зовнішньоекономічній діяльності, інфраструктурної специфіки
1
. В свою 

чергу, інтенсифікація розвитку зовнішньоекономічної співпраці суб’єктів 

світового господарства, яка зумовлена різновекторним впливом 

глобалізаційних процесів, змінює пріоритети в організації роботи на 

зовнішніх ринках в умовах жорсткої конкуренції. Традиційні способи 

встановлення контактів із закордонними партнерами, забезпечення вчасних 

поставок, реалізація логістичних детермінант потребують застосування 

інноваційних рішень 

Інтенсивний розвиток зовнішньоекономічної взаємодії в сучасному 

форматі реалізації співпраці між країнами світу, регіонами, в межах кожного 

з них стає неможливим без належного забезпечення раціонального перебігу 

всіх запланованих процесів. В цьому зв’язку особлива роль відведена 

транспорту, який виконує інфраструктурну роль в світовому господарстві в 

цілому та в економічному розвитку окремих країн, слугує матеріально-

економічною базою міжнародного співробітництва. Разом з 

тим,першочергове значення транспорту в господарстві країни визначається 

тим, що завдяки йому структурується простір, що, в свою чергу, вимагає 

побудови ефективних ланцюгів забезпечення ефективної взаємодії між 

структурними одиницями. Це зумовлює необхідність використання 

логістичних прийомів з метою організаціїраціональної активності.  

В Україні транспортно-логістичні системи наразі мають суттєве 

значення для розвитку різноспрямованих процесів економічного, 

виробничого, інфраструктурного характеру. Необхідність дослідження 

пріоритетів їх розвитку саме у водному транспорті зумовлена превалюванням 

цієї галузі у забезпеченні раціонального функціонування національного 

господарства та підтриманні й розширенні зовнішньоекономічної взаємодії. 

Це передбачає аналіз специфіки формування транспортно-логістичних 

систем, ролі транспортної логістики в системі логістичної взаємодії, 

тенденцій розвитку транспортно-логістичних систем водного транспорту 

країни. 

Бурхливий розвиток світової економіки в    столітті, активізація 

інтеграційних процесів, політичні фактори сприяли вагомому прогресу на 

транспорті, швидкому збільшенню вантажопотоків. При цьому транспорт 

набув значення важливого фактору в економіці та геополітиці. Перші два 

десятиліття    ст. перетворили транспорт на один з ключових елементів 

                                                 
1 Денисенко М.П., Михайлова Л. І., Грищенко І.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: 
теорія, практика, досвід : монографія.Суми : ВТД «Університетська книга»,     .   5  с. 
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нормального функціонування господарства країн світу. Саме тому 

забезпечення раціональності й системності його роботи стало необхідною 

умовою реалізації національного економічного потенціалу. Йдеться, про 

використання логістичних підходів у транспортному господарстві і 

реалізацію переваг транспортної логістики. Поняття “логістика” в перекладі з 

грецької означає мистецтво обмірковувати, підраховувати. Вперше цей 

термін почали використовувати в Римській імперії, де існували спеціальні 

службовці – логісти або логістики, які займалися розподілом продуктів 

харчування. В Візантії логістика набула розповсюдження як військова наука. 

В ті часи завданням логістики було оснащення армії всім необхідним, аналіз 

кожного військового походу, сил суперників, планування руху та розподілу 

військових сил
1
. За часів Другої Світової війни почали вивчатися особливості 

операцій, пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. Сьогодні 

основним завданням логістики є мінімізація витрат на ці операції.  

Існує досить багато підходів до формулювання класифікації видів 

логістики. З точки зору широти охоплення, виділяють наступні елементи: 

бізнес-логістика – частина управління ланцюгом поставок, яка планує, 

впроваджує та контролює ефективний, ефективний прямий та зворотний 

потік і зберігання товарів, послуг та пов'язаних з ними; військова логістика – 

все необхідне для підтримки оперативних можливостей військових сил та їх 

обладнання для забезпечення готовності, надійності та ефективності; 

логістика подій – управління всіма процесами та ресурсами, залученими до 

функціонування організації, планування та розподілу ресурсів, необхідних 

для забезпечення настання певної події та ефективної її реалізації; службова 

логістика – придбання, планування та управління об'єктами, персоналом та 

матеріалами. 

З точки зору специфіки спрямування слід виокремити наступні її 

складові: постачально-збутова – регулювання забезпечення виробництва 

сировиною та матеріалами, контроль за доставкою готової продукції; 

виробнича – досягнення найбільшого ступеня взаємодії підрозділів 

підприємства з мінімальними затратами сировини та робочої сили; 

транспортна – організація та здійснення процесу доставки товару з 

мінімальними затратами, максимальною цілісністю у чітко визначений 

термін; інформаційна – оцінка діяльності підприємства.  

До складових, які формують систему транспортно-логістичного 

обслуговування варто віднести наступні: діяльність, пов’язана з виконанням 

замовлень, що передбачає, в тому числі,використання різних видів 

транспорту; транспортування вантажів; складування та зберігання вантажів; 

розташування підприємства та складських приміщень, що суттєво впливає на 

ефективність та час реалізації певної операції; діяльність, спрямована на 

раціональне розміщення товарів на складі; діяльність пов’язана з пакуванням 

вантажів, вимоги до якого різняться в залежності від виду транспорту та 

                                                 
1 Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг : навч. посіб. Київ : ЦУЛ,    7. 
4 9 с. 
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особливостей вантажу. Тут слід зауважити, що водний транспорт та 

залізницявимагають значних витрат на пакування для забезпечення безпечної 

доставки. 

Наступними складовими є прогнозування попиту та контроль запасів – 

точне та надійне прогнозування є важливим для ефективних цілей контролю 

запасів; рівень обслуговування клієнтів – логістика відіграє надзвичайно 

важливу роль у забезпеченні того, щоб клієнти отримували потрібні 

продукти в потрібному місці в потрібний час. Транспортування, складування, 

прогнозування, контроль запасів та планування виробництва мають 

безпосередній вплив на задоволення клієнтів
1
. 

Безумовно, транспортування та складування виявляються 

найважливішими елементами логістичної системи. В цілому 

транспортування як частина логістичної системи передбачає характеристику 

кожного виду транспорту та його здатності здійснити перевезення; 

забезпечення цілісності вантажу; оформлення транспортної документації; 

розклад руху та розрахунок витрат на перевезення
2
. Транспортна система за 

своєю сутністю є ланцюгом, який з‘єднує споживачів, постачальників 

сировини, компанії-виробники, склади та учасників каналу, які є 

фіксованими точками в логістичному ланцюзі поставок.  

Сьогодні підприємства змушені балансувати потребу в швидкості з 

потенційними витратами, властивими виду транспорту. Йдеться, передусім, 

про вартість перевезення, вимоги до пакування, ваги, розмірів вантажу, 

обладнання для завантаження та розвантаження, можливі пошкодження під 

час транзиту та будь-які спеціальні послуги, які можуть знадобитися. Якщо 

необхідна швидка доставка, вантажовідправник скористається послугами 

авіаперевізників, але при цьому заплатить преміальну ціну за швидке 

обслуговування. Якщо час не є особливо важливим елементом, доцільно 

обрати автомобільний або водний транспорт. Останній є найменш дорогими і 

застосовується, часто для таких товарів якзерно, вугілля, руда тощо. Суттєве 

значення має також те, що інтеграція та процеси розвитку інформації значно 

впливають на розвиток транспортно-логістичних систем. Наслідком цього є 

суттєві зміни в роботі транспорту завдяки інтенсифікації електронної 

торгівлі, що вимагає адаптацію логістичних систем в цій сфері до 

змінюваних умов
3
. 

Для України розвиток транспортно-логістичних систем є важливою 

складовою розвитку національної економіки. Але сучасний етап 

цивілізаційного розвитку вимагає не лише забезепечення функціонування 

всіх складових структури національних господарств країн світу. Більше того, 

                                                 
1 Roso V., Woxenius J., Lumsden K. The Dry Port Concept: Connecting Container Seaports with 

the Hinterland. Journal of Transport Geography. 2009. 17 (5). 338 – 345. 
2 Декалюк О. В., Коронівський П. О., Левицька І. В. Використання транспортних засобів в 

логістичній систем та її основні проблеми. Вісник Хмельницького національного 

університету.     . № .   6-189.  
3 Кальченко А. Г. Логістика : підручник. Київ : КНЕУ,    3.   4 с. 
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з метою утримання конкурентних позицій на світовому ринку держави 

змушені шукати та активно застосовувати інноваційні підходи до реалізації 

різновекторних торговельно-виробничих, фінансово-економічних та інших 

ініціатив
1
. Йдеться про те, що створення в Україні соціально орієнтованої та 

внутрішньо збалансованої національної економіки, що може інтегруватися в 

систему міжнародного поділу праці та посісти відповідне місце серед 

розвинених країн світу як активний суб’єкт зовнішньоекономічної взаємодії 

стає можливим лише за умов упровадження обґрунтованої державної 

політики структурної переорієнтації економіки, що має інноваційно-

інвестиційну неоіндустріальну спрямованість. А отже всі галузі 

господарювання, в тому числі транспортне забезпечення господарської 

діяльності на національному, регіональному, інтеграційному рівнях має 

здійснюватися з урахуванням необхідності застосування нових технологій та 

інноваційних підходів. 

Це стосується також і прийомів формування транспортно-логістичної 

системи, коли наступні фактори мають пріоритетне значення: вид 

транспорту: водний  морський і річковий ; наземний  залізничний і 

автомобільний ; повітряний  авіаційний ; трубопровідний; змішаний; 

предмет транспортної операції  вантаж, пасажир, багаж ; транспортна 

характеристика товару: сухі  навалювальні  вугілля, руда , насипні  зерно, 

цемент, фосфати , генеральні  штучні , наливні  нафта і продукти її 

переробки, рослинні олії, вино та ін. ; періодичність перевезення  регулярні і 

нерегулярні ; порядок проходження кордону  перевантажувальні і 

безвантажні ; вид транспортно-технологічної системи  контейнерна, 

поромна, ліхтерна та ін. ; вид сполучення  пряме, непряме та ін. ; кількість 

учасників каналу тощо. 

Специфіка розвитку транспортно-логістичних систем залежить значною 

мірою від виду транспорту та специфіки його розвитку в країні. В Україні на 

перевезення водним транспортом припадає близько  ,4 % транспортувань. Не 

зважаючи на низьку частку у загальному обсязі водний транспорт є 

важливою складовою інфраструктурно-економічного розвитку України. 

Морський транспортний комплекс України є багатофункціональною 

структурою, що задовольняє потреби національної економіки у 

транспортному забезпеченні. Морські порти є складовою частиною 

транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на їх 

розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів.  

Основними перевагами морської портової галузі України є: високий 

експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного 

концентрату та зернових; наявність потужностей з обробки вантажів; вигідне 

розташування морських портів для забезпечення транзитних вантажопотоків; 

наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення приватних 

                                                 
1Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні. U  : 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-pershochergovikh-zakhodiv-z-aktivizacii-
innovaciynoi-diyalnosti-v  дата звернення: 3 .  .      
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інвестицій для розвитку портової галузі
1
. На сьогодні портова система 

України налічує    морських портів,  3 з яких знаходяться на 

континентальній території України, і 5 портів – на тимчасово окупованій 

території АР Крим. Загальна потужність континентальних портів та 

терміналів становить 3 3,3 млн. т. 

Слід зауважити, що в Україні наразі спостерігається зростання попиту 

на перевезення внутрішнім водним транспортом. Вантажовласники в умовах 

економічної нестабільності, зростання цін на пальне, намагаються скоротити 

транспортні витрати та покращити логістику перевезень, зокрема, за рахунок 

використання річкового транспорту. Внутрішній водний транспорт вже в 

найближчій перспективі може відновити втрачені позиції і скласти серйозну 

конкуренцію залізничному та автомобільному транспорту. Обсяги 

транспортування вантажів морським і річковим транспортом України 

представлено на рис  :  

 
Рисунок 1 – Обсяги перевезених вантажів водним транспортом в 

Україні у  995-   9 рр, тис т 
 

Представлена на рис.   тенденція є позитивною для річкового 

транспорту не зважаючи на те, що експлуатаційна довжина річкових 

судноплавних шляхів загального користування у  9  -   6 рр мала 

тенденцію до поступового скорочення. Слід також зауважити, що сучасний 

річковий транспорт є найбільш екологічним, що значно підвищує його 

конкурентоспроможність з огляду на тенденцію до екологізації світового 

господарства та впровадження відповідних стандартів. 

Суттєвий вплив на розвиток транспортно-логістичних систем здійснює 

ситуація із пандемією C  ID- 9. В наслідок цього обсяги вантажних 

перевезень значно знизились в першій половині      року  рис.  : 

                                                 
1 Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту.  

URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ    /tr/tr_rik/tr_rik_u/kp_pas_vt_u.htm  дата 
звернення:  6.  .      
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Рисунок 2 – Динаміка зниження обсягів вантажоперевезень та 

пасажироперевезень у січні-квітні      рокудо аналогічного періоду 

попереднього року, % 
 

Така ситуація вимагає в тому числі розробки інноваційних підходів до 

розвитку транспортно-логістичних систем, орієнтованих на сучасну ситуацію 

і здатних протистояти негативним зовнішнім викликам. Зокрема, вони мають 

бути пов’язані з використанням інформаційно-інноваційних можливостей 

сучасного світу. Система інноваційних інструментів розвитку транспортно-

логістичних систем водного транспорту як складова інтенсифікації 

зовнішньоекономічної активності держави тафактор підвищення 

конкурентоспроможності її суб’єктів повинна ґрунтуватися, насамперед, на 

пріоритетах загальнопланетарного характеру в цій сфері: концентрації 

ресурсів фінансового та іншого спрямування на застосуванні інноваційних 

рішень в цій сфері; розширенні ринкових механізмів підтримки нових 

технологій та формуванні системи їх реалізації та ін. Це відповідатиме 

вимогам сучасного етапу розвитку глобального економічного простору, що 

формується, зокрема, в умовах посилення синергетичної складової 

забезпечення міждержавної економічної взаємодії. Адже ефективна 

реалізація економічних інтересів країн світової спільноти стає можливою, 

насамперед, за умов виваженого використання переваг інноваційно-

інфраструктурного розвитку світового господарства. 

Серед проблем, які заважають ефективному інноваційному розвитку 

транспортно-логістичних систем водного транспорту слід виділити, 

передусім, наявність застарілої та недостатньо розвиненої публічної 

інфраструктури  шлюзів, навігації , яка не забезпечує ефективну логістику, в 

тому числі повноцінну участь в мультимодальних перевезеннях; відсутність 

достатньої приватної інфраструктури, зокрема, мультимодальних 

логістичних центрів; старіння вантажного та технічного флоту; необхідність 

розробки комплексуцілісного, системного державного управління галуззю; 

неконкурентні умови роботи у порівнянні з іншими видами транспорту та ін.  

Розвиток конкурентоспроможної у глобальному економічному просторі 
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транспортної інфраструктури України вимагає врегулювання, в першу чергу, 

нормативно-правових аспектів, зокрема, питання функціонування 

внутрішнього водного транспорту. Йдеться про те, що сучасний етап 

розвитку транспортно-логістичних систем в цій галузі безперечно вимагає 

прийняття відповідного закону. Він дозволить закласти в тому числі 

інноваційні засади розвитку водного транспортування. Зважаючи на 

володіння потужним потенціалом для збільшення обсягів вантажоперевезень 

внутрішнім водним транспортом, Україна має суттєву перевагу – можливість 

значного збільшення обсягів вантажоперевезень цим видом транспорту.  

Зважаючи на євроінтеграційний вектор розвитку вітчизняної економіки, 

прийняття цього закону має актуальне значення, оскільки передбачає 

імплементацію базових положень директив та регламентів ЄС в цій сфері в 

контексті реалізації положень Угоди про асоціацію України з ЄС. Прийняття 

цього закону сприятиме виконанню наступних завдань: інтеграції внутрішніх 

водних шляхів в інтермодальну логістичну схему, що дозволить Україні 

посилити конкурентні позиції в транспортній системі країн членів цього 

об’єднання; створенню конкуренції на ринку перевезень, стимулюванню 

розвитку внутрішніх водних шляхах тощо. 

Основним надбанням такого законодавчого акту має стати визначення 

джерел фінансування витрат на утримання, ремонт та реконструкцію 

судноплавних гідротехнічних споруд за рахунок власників 

гідроелектростанцій, умов звільнення від сплати в морських портах портових 

зборів для суден, що здійснюють перевезення внутрішніми водними 

шляхами, джерел фінансування необхідних інноваційних ініціатив в цій 

сфері. В цьому зв’язку має суттєве значенняприйняття за основу проекту 

Закону України про внутрішній водний транспорт в квітні      року
1
 

Зауважимо, що у Національній транспортній стратегії України на період 

до   3  року водному транспорту та інноваційним аспектам його розвитку 

відведена важлива роль. Йдеться, насамперед, про створення Морського 

«єдиного вікна» в усіх українських портах  інформаційної системи, що дасть 

можливість впорядковано збирати і аналізувати дані про судна ; оптимізацію 

тарифів на перевезення; створення сприятливих логістичних умов; 

збільшення обсягів перевезень вантажів Дніпром та іншими річками до 5  

млн. тон на рік; збільшення частки вантажів, які обслуговують українські 

порти, у чорноморському басейні до 3 %
2
. Це стане можливим за рахунок 

реалізації наступних напрямів. По-перше, створення конкурентоспроможної 

та ефективної транспортної системи, що передбачає заходи з підсилення 

інституційної спроможності органів виконавчої влади в транспортній галузі; 

                                                 
1 Про прийняття за основу проекту Закону України про внутрішній водний транспорт : 

Постанова Верховної Ради України від  4. 4.     №567-IX. від U  : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-  #Text  дата звернення:  4. 9.      
2 Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до   3  року : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 . 5.     №43-р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13  дата звернення:  4. 9.      

http://www.url/
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із забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до 

стандартів ЄС, зменшення транспортних витрат та збільшення ефективності 

транспорту; підвищення ефективності внутрішніх логістичних операцій 

вантажного транспорту вдосконалення відповідної інфраструктури, а також її 

поєднання з міжнародною та Транс’європейською транспортною мережею 

(TEN-T ; забезпечення комплексного вирішення питань, зокрема підготовка 

та реалізація відповідної концепції або виконання програмирозвитку 

мультимодальних перевезень та логістичних технологій тощо. По-друге, 

інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні 

проекти, зокрема у галузі водного транспорту. По-третє, створення 

безпечного для суспільства, екологічно чистого та енергоефективного 

транспорту. По-четверте, забезпечення безперешкодної мобільності та 

міжрегіональної інтеграції
1
. По-п’яте, застосування інноваційних методів 

організації логістичної діяльності в галузі водного транспорту. 

Таким чином, транспортно-логістичні системи виконують роль 

суттєвого фактору сприяння оптимальному розвитку національного 

господарства та його інфраструктури, а також слугують фактором 

забезпечення конкурентоспроможності держави у глобальнійекономічній 

системі. Для водного транспорту застосування новітніх транспортно-

логістичних проєктів є необхідною умовою подальшого функціонування в 

умовах постійно змінюваного зовнішнього середовища. В Україні ця галузь 

має потужний потенціал і саме ефективна транспортна логістика є 

раціональним підгрунтям для його реалізації.  
 

 

 

4.7 Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління 

конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства 

Конкурентоспроможність підприємства слід розглядати з урахуванням 

факторів конкурентоспроможності продукції, потенціалу підприємства, 

галузей, регіонів і країни загалом. Особливе місце в цьому контексті посідає 

рівень інформаційної безпеки на підприємстві. Проведено аналіз системи 

управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства, 

визначено особливості функціювання та планування діяльності підприємства 

та досліджено економіко-математичні моделі управління ринковою 

діяльністю підприємства з урахуванням внутрішніх і зовнішніх загроз його 

інформаційній безпеці. 

Для ефективної оцінки і формування стратегії діяльності підприємства, 

яка дозволила б узгодити зв’язок між параметрами виробничої діяльності та 

становищем компанії на ринку відносно її конкурентів та прогнозувати 

подальшу динаміку розвитку, досліджено економіко-математичні моделі 

ринкової діяльності та інформаційної безпеки підприємства, які окремо 

                                                 
1 Інформація про водний транспорт України. U  : https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-
vodniy-transport-ukraini.html  дата звернення:   .  .      
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описують різні моменти діяльності підприємства  становище на ринку 

компанії та її конкурентів, розмір ринку в цілому, витрати на зберігання 

продукції, випуск та формування основних фондів підприємства . 

Математичне моделювання увійшло до сучасного науково-

технологічного процесу і стало його невід’ємною частиною, адже дозволяє 

будувати моделі економічних систем. При цьому їх дослідження відбувається 

без ускладнень і додаткових прорахунків, які можуть виникнути при 

дослідженні за допомогою звичайних теоретичних або експериментальних 

методів. Моделювання інформаційної безпеки ринкової діяльності 

підприємства як об’єкта дослідження передбачає розробку економіко-

математичної моделі, яка визначала б об’єктивні чинники, що впливають на 

показники діяльності компанії, та найважливіші фактори, за якими ми 

можемо відслідковувати динаміку розвитку компанії. 

Розвиток підприємства неможливий без наявності ефективної стратегії, 

правильний вибір якої безпосередньо залежить від глибинного розуміння 

ситуації на ринку і становища компанії на ньому. Відслідковуючи і плануючи 

свою діяльність, підприємство може вчасно врахувати найголовніші 

внутрішні та зовнішні фактори, які будуть забезпечувати сприятливі умови 

для його ефективного функціонування. 

Існують різні методи та моделі аналізу та дослідження становища 

компанії на ринку. Методи аналізу конкурентних переваг  SW T,  A , 

  TS,  I S, "Мак-Кінзі"  спрямовані на виявлення загроз і можливостей 

зовнішнього середовища, власних сильних та слабких сторін, а також 

дозволяють робити висновки про подальший розвиток компанії
1
. Однак, такі 

моделі носять якісний характер і не надають аналітичного аналізу ринку і 

стратегічного становища компанії. 

Для того, щоб описати діяльність підприємства якомога 

повніше,пропонують наступні концепції:  

- оцінювання конкурентних позицій за допомогою моделі частки ринку;  

- визначення розміру ринку;  

- модель визначення витрат на зберігання;  

- модель опису створення прибутку з урахуванням випуску та основних 

фондів підприємства.  

В умовах жорсткої конкуренції як на світовому, так і на місцевих 

ринках підприємства усіх розмірів і видів діяльності все більше і більше 

стають занепокоєними не тільки з приводу своїх фінансових показників 

 прибутковість, рентабельність , а й свого становища на ринку – ринкової 

частки та її динаміки
2
.  

Дослідження частки ринку є більш складною задачею, ніж 

відслідковування продажів продукту/бренда через те, що потребує 

                                                 
1 Егорова Н.Е., Хачатрян С.Р. Динамические модели развития малых предприятий, 

использующих кредитно-инвестиционные ресурсы. М.: ЦЭМИ РАН,     . 44 с. 
2 Cooper L.G., Nakanishi M.Market-Share Analysis. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 
    .  7  р. 
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врахування фактору конкуренції.  

Таким чином, основною метою дослідження частки ринку є оцінка 

ефективності маркетингових дій підприємства в конкурентному середовищі.  

За результатами дослідження запропонована модель процесу управління 

конкурентоспроможністю діяльності підприємства  рис.    та алгоритм 

застосування економіко-математичної моделі щодо впровадження механізму, 

який дозволить оцінити та узгодити зв’язок між параметрами виробничої 

діяльності та становищем підприємства на ринку відносно його конкурентів і 

зробити прогноз подальшої динаміки розвитку.  

 
Рисунок 1 – Модель процесу управління конкурентоспроможністю 

діяльності підприємства на прикладі ТОВ «Віва-Трейд» 
Джерело: побудовано автором 

 

За Ф. Котлером, частка ринку підприємства пропорційна 

маркетинговим зусиллям щодо просування його продукту
1
.  

,      (1)  

де Si – частка ринку бренду ; 

k – константа, що визначає пропорційність;  

Mi – маркетингові зусилля щодо просування i-го продукту.  

Підхід, який користується популярністю, сформулювали у своїй праці 

Парфітт та Коллінз
2
. Для визначення частки ринку застосовується    .  

                                                 
1 Котлер Ф. Основы маркетинга; пер. с анлг. Боброва В. Б. М.: Прогресс,  99 . 657 с. 
2 Parfitt J.H., Collins B.J.K. Use of consumer panels for brand share prediction. J. Marketing Res. 
 96 . №5. р. 46–131. 
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S=NRI,       (2)  

де N – проникнення продукту на ринок;  

R– повторне придбання; 

I– інтенсивність споживання товару. 

Для визначення розміру ринку використовують різні підходи, які 

представлені нижче: 

а  Метод структурних характеристик. Обсяг продажу товарів у даний 

час конкретній групі споживачів визначається за  3 .  

   (3)  

де C– розмір ринку;  

P– об’єм виробництва продукції;  

Е – розмір експорту;  

І – розмір імпорту;  

 – залишки продукції на початок періоду;  

– залишки продукції на кінець періоду.  

Метод «Нільсен»  на основі індексу дослідницької панелі :  

,     (4) 

де  – індекс дослідницької панелі;  

 – загальна кількість дистриб’юторів, які реалізують дану 

продукцію;  

 – період  у місяцях , за який збираються дані.  

Метод «Дельфі» – полягає у багаторазовому перехресному опитуванні 

експертів.  

Найбільш відповідною завданням даної роботи є імовірнісна модель: 

,     (5) 

де – ціна i-го товару;  

– імовірність того, що і-й товар буде користуватися попитом у j-ому 

сегменті, при цьому  

; 

– середня кількість замовлення і-го товару;  

– кількість підприємств у j-ому сегменті, що споживають і-й товар.  

Розглянемо модель із інтервально заданою інтенсивністю попиту і 

поставок з можливістю дефіциту, яка запропонована авторами 
1
. 

Попит визначається в інтервалі 

                                                 
1 Азарова А.О., Рузакова О.В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану 
підприємства: монографія. Вінниця: ВНТУ,     .  7  с. 
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,    (1.6) 

і поставки 

,    (1.7) 

Передбачається, що система допускає дефіцит запасу, коли 

незадоволений попит відкладається до наступної поставки і задовольняється 

по мірі того, як товар надходить на склад. Враховуючи витрати на зберігання 

і штрафи за відкладений попит, які є пропорційними до середнього запасу 

 дефіциту  і часу їх існування, отримаємо функцію витрат за цикл: 

,   (8) 

де  – повний цикл роботи системи;  

– фіксовані витрати, пов’язані з утриманням складу;  

 – витрати на зберігання запасу;  

 – штраф за відкладений попит.  

При цьому: 

, (1.9) 

де  – рівень граничного запасу;  

 – рівень граничного дефіциту.  

Розглянемо одну із варіацій моделі, запропоновану в роботі авторів
1
. 

Слід зазначити, що у цій роботі, на відміну від попередніх, вводиться 

показник потенційного попиту. Отже, модель може бути представлена 

наступними рівняннями: 

  (10) 

                                                 
1 Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М. Моделювання механізмів впливу на темпи продажу 
продукції підприємства. Актуальні проблеми економіки.    4. № . С. 55 –559. 
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де  – поточний потенційний попит з початковим значенням ;  

 – ціна на товар у момент часу � з початковим значенням ;  

 – параметр, що характеризує чутливість потенційного попиту до 

зміни ціни;  

 – темп продажу товару; 

– коефіцієнт швидкості продажу товару;  

 – кількість товару в мережі роздрібної торгівлі;  

 – кількість товару у споживачів  ще не спожитого ;  

– темп споживання товару  відносний коефіцієнт споживання 

купленого товару за одиницю часу ;  

 – кількість товару на гуртовому складі;  

 – темп виробництва товару  кількість одиниць товару, випущених 

за одиницю часу ;  

 – темп перевезень товару з гуртового складу у мережу роздрібної 

торгівлі;  

 – вартість основних виробничих фондів  ОВФ ;  

 – частка прибутку, що виділяється на реінвестування;  

 – прибуток;  

 – інвестиції, що залучаються в періоді ;  

 – фондовіддача ОВФ;  

 – ставка податку на прибуток;  

 – ставка податку на додану вартість;  

C – собівартості в ціні продукції;  

mu – коефіцієнт амортизації;  

z – плата за зберігання одиниці товару за одиницю часу в мережі 

роздрібної торгівлі;  

 – плата за зберігання одиниці непроданого товару за одиницю часу.  

Представлена модель відображає основні економічні зв’язки між 

найважливішими параметрами діяльності підприємства. Однак, має декілька 

значних недоліків:  

- попит визначається тільки коливанням цін без урахування структурних 

особливостей;  

- не розглядаються конкурентні ролі підприємств на ринку та не 

враховується фактор конкурентної взаємодії;  

- не враховуються постійні витрати підприємства;  

- на практиці майже неможливо визначити кількість не спожитого 

товару у споживачів, що унеможливлює розрахунок темпу продажів товару.  

Проведено аналіз системи управління конкурентоспроможністю 

ринкової діяльності підприємства, визначено особливості функціювання та 

планування діяльності підприємства та досліджено економіко-математичні 
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моделі щодо управління ринковою діяльністю підприємства. 

Тому при побудові економіко-математичної моделі, яка відповідала б 

поставленим задачам, необхідно врахувати
1
: 

– розмір ринку з урахування коливального характеру цін; 

– становище підприємства на ринку відносно конкурентів; 

– виробництво продукції; 

– активи підприємства; 

– витрати на зберігання продукції; 

– прибуток підприємства; 

– можливі інвестиції у виробництво. 

З урахуванням розглянутих існуючих моделей можемо визначити 

розмір ринку за допомогою імовірнісної моделі     . Однак, крім цього, 

необхідно врахувати коливальний характер цін, тому пропонується зробити 

перехід від імовірнісної до інтервальної моделі [3]. 

,    (11) 

де  – розмір ринку у вартісному виразі; 

 – інтервал визначення середньої ціни на ринку;  

– нижня та верхня границі інтервалу відповідно – 

довірчий інтервал; 

– середня кількість замовлення товару у -ому сегменті; 

– кількість підприємств у -ому сегменті, що споживають товар; 

J – кількість сегментів на ринку. 

Довірчий інтервал  можна визначити наступним чином: 

 (12) 

де  – імовірність того, що товар буде користуватися попитом у -

ому сегменті; 

 – загальна кількість досліджуваних підприємств у -ому сегменті;  

– кількість підприємств, які згодні купувати товар у -ому сегменті; 

– довірча імовірність, яка накриває невідоме значення імовірнісної 

характеристики рj; 

 – функція, обернена гауссівській функції 

                                                 
1 Ладунка І.С., Братанов М.І. Дослідження факторів впливу на конкурентоспроможність 
вітчизняних підприємств. Економіка і суспільство.    6. Випуск 5. С.   9–194. 
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розподілу . 

Запропонована модель визначення розміру ринку дозволить зробити 

прогноз на майбутні періоди в інтервалі з урахуванням коливального 

характеру цін. 

Для визначення становища підприємства на ринку з урахуванням 

конкурентної взаємодії скористаємося моделлю: 

    (13) 

де – частка ринку підприємства, що досліджується;  

– функція корисності продукту і-ого підприємства; 

– кількість компаній на ринку. 

З рівняння   .3  випливає, що на частку ринку кожного підприємства 

впливає не тільки власна функція корисності, а ще й функції корисності 

інших підприємств-конкурентів. Зокрема, частка ринку підприємства і буде 

зростати, коли власна функція корисності зростає, і знижуватися, коли 

функція корисності будь-якого конкурента зростає. Таким чином, буде 

враховано динамічний характер зміни конкурентних позицій із часом. 

Отже, маючи визначення розміру ринку та частки на ринку, можемо 

ввести показник потенційного об’єму продажів підприємства, який 

задовольнить попит на ринку: 

,     (14) 

де – потенційний об’єму продажів підприємства. 

Для того, щоб урахувати збитки від зберігання товару на складі введемо 

функцію затрат: 

    (15) 

де  – затрати на зберігання продукції; 

– безпечний рівень запасу продукції для покриття непередбаченого 

попиту; 

– випуск продукції у вартісному виразі;  

– вартість зберігання однієї одиниці продукції;  

– фіксовані затрати на зберігання. 

При цьому випуск продукції визначається як: 

,     (16) 

де  – коефіцієнт фондовіддачі; 

 – вартість основних виробничих фондів. 

Можна зробити припущення про те, що підприємство може розвиватися 

як за рахунок власних коштів  активів підприємства , так і за рахунок 

зовнішньої фінансової підтримки. Темп розвитку підприємства буде 
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залежати від його внутрішніх ресурсів, тобто, його капіталу, який 

формується в результаті здійснюваної виробничо-господарської діяльності. 

Таким чином, прибуток є внутрішнім джерелом, яке формує фонди розвитку 

підприємства і визначає силу дії позитивного зворотного зв’язку. У цьому 

контексті фонди розвитку будуть розглядатися як внутрішній інвестиційний 

фактор розвитку фірми. 

Тоді зміну активів підприємства з часом можна визначити: 

    (17) 

де  – частка прибутку, що виділяється на реінвестування; 

 – прибуток; 

 – інвестиції в основні фонди підприємства. 

Для того, щоб підприємство працювало ефективно, необхідно якомога 

точніше наблизити власне виробництво до реального попиту, який буде 

існувати на ринку. Тому при визначенні розміру прибутку, перш за все, 

потрібно брати до уваги потенційний об’єм продажів підприємства, саме 

такий об’єм, який зможе поглинути ринок. Також необхідно врахувати 

витрати на виробництво та зберігання продукції і, крім цього, амортизацію 

основних виробничих фондів. Таким чином, прибуток підприємства може 

бути представленій наступним чином: 

,  (18) 

де  – ставка податку на прибуток; 

 – ставка податку на додану вартість;  

 – собівартість в ціні продукції; 

 – фіксовані затрати;  

 – коефіцієнт амортизаційних відрахувань. 

Отже, загальна модель підприємства буде виглядати: 

.  (19) 

Таким чином, запропонована модель дозволяє врахувати одразу 

декілька важливих параметрів діяльності підприємства: 

– загальний розмір ринку; 

– коливальний характер цін на ринку; 

– положення підприємства на ринку та конкурентну взаємодію; 
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– прибуток підприємства з урахуванням витрат на зберігання; 

– і найголовніше – модель дозволяє побудувати зв’язок між 

параметрами випуску продукції і реальним становищем підприємства на 

ринку. 

Розглянемо систему   9  для нижньої границі інтервалу ціни. 

Перетворимо наведемо систему так, щоб отримати повне рівняння динаміки 

приросту активів підприємства. 

   Спростимо рівняння затрат на зберігання   . 5  

    (20) 

   Представимо формулу прибутку   .    з урахуванням   . 4  та   .    

  (21) 

3  Розкриємо дужки у рівнянні   .    

  (22) 

4  Пригадаємо, що випуск продукції визначається через вартість 

основних виробничих фондів   .6 . Тоді   .    перетвориться на: 

  (23) 

5  Тепер можемо згрупувати рівняння   . 3  

  (24) 

  (25) 

Аналогічно буде записуватися рівняння для верхньої границі інтервалу: 

 (26) 

Таким чином система   9  зводиться до   лінійних неоднорідних 

диференціальних рівнянь   5  та   6 . Скористаємося методом інтегруючого 

множника для вирішення окремо рівняння по нижній та по верхній границі 

інтервалу. 
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Інтегруючий множник для рівняння   5  можна представити наступним 

рівнянням: 

6  Підставимо рівняння   4  у   7  

   (27) 

Тоді вирішення диференційного рівняння   5  буде зводитися до 

наступного вигляду: 

   (28) 

або: 

  (29) 

Аналогічно буде вирішуватися рівняння   6 : 

   (30) 

Процес розрахунків за моделлю   9  пропонується розділити на 

декілька етапів: 

- розрахунок частки ринку компаній за формулою   3  та перевірка 

моделі частки ринку на історичних даних; 

- обчислення розміру ринка та визначення потенційного об’єму продажів 

підприємства, який задовольнить попит на ринку, за формулами     та  4  

відповідно; 

- вирішення диференціальних рівнянь   5  та   6  чисельно та 

аналітично; 

- аналіз прогнозних значень основних виробничих фондів, випуску 

продукції, затрат на зберігання та прибутку. 

Запропонована власна модель дозволяє створити механізм для 

ефективної оцінки та аналізу: загального розміру ринку з урахування 
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коливального характеру цін; становища підприємства на ринку відносно 

конкурентів; витрат на зберігання продукції; зв’язку між випуском продукції 

та виробничими фондами; динаміки виробничих фондів з урахуванням 

отриманих прибутків від діяльності; рівня інформаційної безпеки 

підприємства. 

Економіко-математична модель відображає зв’язок між параметрами 

ринку та параметрами виробництва, тобто, модель побудована таким чином, 

щоб із часом якомога більше наблизити значення обсягів виробничих фондів 

та випуску продукції до значень попиту, який очікується на ринку. 

Отже,для дослідження конкурентоспроможності діяльності 

підприємства та представлення економіко-математичної моделі 

інформаційної безпеки ринкової діяльності підприємства розроблено проект 

розвитку ринкової діяльності підприємства, на прикладі ТОВ «Віва-Трейд». 

Даний проект відповідає рекомендаціям методології   BoK 6
1
 та враховує 

вимоги адаптивних методологій управління проектами. 

Хід проекту візуалізовано за допомогою діаграми Ганта – графіку, що 

відображає окремі проектні задачі  пакети робіт  у вигляді смуг, 

зорієнтованих вздовж осі часу. На даний момент діаграми Ганта вважаються 

стандартним засобом візуалізації структури проектних робіт  рис.  .  

В дослідженні продемонстровано різноманітність підходів до розробки 

моделей інформаційної безпеки в контексті управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Наведено обґрунтування концепції 

такої безпеки з точки зору теорії економіко-математичного моделювання. 

Запропоновано проект впровадження такої моделі на прикладі реального 

підприємства з урахування найбільш сучасних методик. 

 
Рисунок 2 – Діаграма Гантапроекту розвитку ринкової діяльності 

підприємства на прикладі ТОВ «Віва-Трейд»  фрагмент  
Джерело: побудовано автором 

                                                 
1   B K  uide 6th Edition: веб-сайт. U  : https://www.deepfriedbrainproject.com/ 
2018/03/pmbok-version-6-available-for-download.html  дата звернення:   . 9     . 
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4.8 «Критерий денег» и «критерий закона» в системе принятия 

управленческих решений о прекращении трудовых 

правоотношений:ценностно-экономический аспект 

На современном этапе развития менеджмента как науки не существует 

никаких специальных исследований на тему поведения компании в процессе 

принятия управленческих решений об увольнении работников.  

Считается, что организация в процессе принятия управленческих 

решений ориентирована на ситуационный подход – подход, который 

пытается «привязать» конкретные методики и концепции менеджмента к 

конкретным ситуациям с целью максимально эффективного достижения 

целей организации
1
. 

Отдельным аспектом проблемы были посвящены работы таких авторов, 

как: Jahn, Schnabel, Jerger, Walwei, Nicoletti, Scarpetta, Boylaud, Zachert, 

Williamson, Ebers, Роберт Хаус, Спивак В.А.,Колосов И.В., Иванкина Л.И. и 

др. 

При всем уважении к научному авторитету данных авторов, считаем 

необходимым в качестве новизны исследованной проблематики, предложить 

исследование, основанное на релятивистско-соционической концепции, 

которое ориентировано на ценности человека, как основополагающую 

составляющуюих мировоззрения, а, следовательно – позволяет 

смоделировать мотивировочную составляющую процесса принятия решения 

о сокращении численности штатных сотрудников, в чем и состоит 

актуальность предлагаемой работы. 

Методология исследования базируется на общенаучных методах таких 

как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и эмпирических методах – 

наблюдение, сравнение. Отдельным методом стоит выделить статистический 

метод теории вероятности.  

Целью и задачей работы является дифференциация социотипов между 

двумя стратегиями выбора при принятии управленческих решений об 

увольнении работников, а именно: «критерий денег» и «критерий закона» 

посредством решения задачи наилучшего выбора, а равно – установление 

сути и значения данных критериев в стратегическим и ситуационным 

менеджменте.  

Роберт Хаус предполагал, что «эффективность руководителя 

складывается из двух составляющих – умения обеспечивать максимальное 

вознаграждение для тех, кем он руководит, за достижение ими целей 

организации и облегчения пути к этим целям.  

В соответствии со свойствами коллектива и ситуацией, в которой 

находится организация, наибольшего успеха в этом позволяет достичь один 

из четырех стилей лидерства – директивный, поддерживающий, 

привлекающий к участию в принятии решений или ориентированный на 

                                                 
1 Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб. -ге вид., перероб та доповн. К.: Центр 
учбової літератури,     . С.   . 
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достижение»
1
. 

По мнению Bothfeld и Ullmann  на примере Федеративной Республики 

Германия  действия, предпринимаемые руководством компаний, 

определяются множеством факторов. Нормы трудового права – только один 

из них. Макроэкономические исследования не могут показать всей 

сложности процесса принятия решений компании или взаимодействия между 

различными факторами влияния на управленческие решения. 

 Не существует единой «наилучшей кадровой стратегии» для всех 

компаний: краткосрочная кадровая стратегия, которая допускает конфликт, 

может быть столь же полезной, как и долгосрочная дружеская стратегия. 

Поэтому закон не предписывает ни одного обязательного действия при 

выборе стратегии. 

Опросы показывают, что увольнение по инициативе работодателя 

составляет только треть всех увольнений, в зависимости от общей 

экономической ситуации. С одной стороны, законодательство допускает 

различные варианты действий; с другой стороны, существуют различные 

способы «обхода» закона.  

Существует всего несколько вариантов развития событий,во время 

которых сотрудника увольняют по инициативе работодателя.В первом случае 

работник,не имеющий необходимых знаний о защите своих прав при 

увольнении, не подает в суд иско разбирательстве в законности увольнения, а 

значит, предприятие в лице работодателя не несет никаких расходов на 

судебные тяжбы.  

Во втором случае сотрудник либо обладает познаниями в сфере 

трудового законодательства, либо же входит в состав профессионального 

союза  необходимым условием создания профессионального союза является 

численность сотрудников компании от    человек  и обращается в суд по 

вопросу решения трудового спора о законности увольнения по инициативе 

работодателя.  

Существует так же и третий вариант, согласно которому между 

работодателем и сотрудником заключается соглашение о выплате выходных 

пособий. Менеджер по персоналу предлагает выплатить денежную 

компенсацию по истечению строка подачи искового заявления  как правило, 

он занимает около 3 недель . Назовем его условно «критерий денег», о чем в 

дальнейшем будем говорить более подробно.  

Все вышеперечисленные варианты обычно реализуются на практике без 

конфликтов. Выходные платежи редки – только 5% работников из компаний 

с численностью менее десяти человек получали выходное пособие после 

увольнения, в то время как в крупных компаниях выходное пособие 

получали 3 % уволенных работников. Большинство дел, рассматриваемых в 

судах по трудовым спорам, приводят к компромиссу, а продолжительность 

                                                 
1 Государственное управление. Словарь-справочник  по материалам "International 

Encyclopedia of Public Politic and Administration") - ООО "Издательство "Петрополис",     . 
URL: http://dps.smrtlc.ru/Int_Encycl/Man_contingency.htm  дата обращения:   .  .     года . 
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разбирательства в судах по трудовым спорам несущественна. Продолжение 

работы после уведомления об увольнении происходит лишь в очень 

немногих случаях. Выплаты при увольнении зависят от судебной практики и, 

как правило, равны заработной платеработника за полмесяца за каждый год 

пребывания в должности.  

Следовательно, компании несут незначительные расходы в результате 

принятия Закона о защите занятости. Поэтому маловероятно, что изменение 

Закона о защите занятости приведет к созданию новых должностей. К тому 

же, Закон о защите занятости применяется только к трудовым отношениям, 

существующим более шести месяцев. 

С другой стороны, компании располагают ограниченными знаниями 

Закона о чем свидетельствуют данные опроса WSI.Прежде всего, небольшие 

компании полагаются на бухгалтера, а не на адвоката, когда речь идет о 

проблемах с трудовым законодательством. Напротив, многие из тех, кто 

отвечает за персонал, сообщают, что у них нет проблем с трудовым 

законодательством. Тем не менее, это связано с тем, что они не должны 

 должны  использовать его, а не что они имеют глубокие знания закона 

 условно назовем его «критерий закона» к которому вернемся в 

дальнейшем .  

Маленькие фирмы с численностью сотрудников до    человек 

используют услуги бухгалтера как лица, отвечающего за интерпретацию, 

мониторинг, использование норм трудового законодательства. Крупные же 

предприятия, численность сотрудников которых достигает свыше 

250 человек, прибегают к услугам адвоката, что значительно улучшает их 

понимание норм и законов о труде, в частности, Закона о защите занятости 

населения. Исходя из вышеприведенной информации, можно сделать 

небольшой вывод: вероятность обращения сотрудников с малых фирм в суд 

достаточно низкая, из-за высокой текучести персонала. Однако, что касаемо 

крупных предприятий, где текучесть персонала значительно ниже, такие 

обращения в суд по решению трудовых споров в вопросе законности 

увольнения по инициативе работодателя – весьма частое явление.  

В целом ясно, что компании не могут применять трудовое 

законодательство Германии, как предполагает неоклассическая теория, 

потому что многие из них не располагают надлежащим объемом знаний о 

трудовом законодательстве. Кроме того, трудовое право может даже не 

потребоваться для решения многих проблем. Из этого следует, что все 

экономические модели, которые представляют закон в качестве влиятельного 

фактора, имеютсущественный изъян: они не могут моделировать процесс 

принятия решений компанией и, следовательно, не определяют, какое 

влияние закон оказывает на компании
1
. 

Возвращаясь к тематике исследования, важно понимать следующее. 

                                                 
1 The German Employment Protection Act – How does it work in company practice? - Karen 

Ullmann, Dr. Silke Bothfeld. WSI-Diskussionspapier Nr. 161 Juni 2008. URL: 
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_161_e.pdf  дата обращения:   .  .     года). 
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Существуют две стратегии выбора в менеджменте, каждая из которых 

оказывает непосредственное влияние на моделирование процесса принятия 

управленческих решений при увольнении сотрудников по инициативе 

предприятия – критерий закона и критерий денег.  

Критерий закона – это ориентировочно-ценностный подход в 

стратегическом менеджменте, согласно которого предприятие во вред 

экономической целесообразности, опасаясь штрафных санкций и 

руководствуясь человеческим фактором, сохраняет неизменным штат 

сотрудников.  

Критерий денег предполагает собой обхождение законных путей при 

увольнении сотрудников в пользу экономической целесообразности для 

обеспечения стабильного развития предприятия. 

Предлагается изучить вопрос применимости указанных стратегий с 

точки зрения ценностных характеристик каждого из социотипов в обществе. 

Критерий закона близок «по духу» для типов информационного 

метаболизма с ценностной «черной» этикой и «белой» логикой α, β квадра . 

Представителями названных квадр являются такие типы информационного 

метаболизма  социотипы, ТИМы  как: Гюго, Робеспьер, Дон Кихот, Дюма, 

Горький, Гамлет, Жуков, Есенин.  

Критерием денег при принятии управленческих решений об увольнении 

сотрудниковруководствуются ТИМы с ценностной «белой» этикой и 

«черной» логикой  γ, ∆ квадра , к которым относятся: Наполеон, Бальзак, 

Джек Лондон, Драйзер, Габен, Гексли, Достоевский, Штирлиц.  

Разберемся в этом более подробно. 

Критерий закона – это ценностная «черная» этика  ЧЭ  и «белая» логика 

 БЛ . При определении указанных аспектов прибегнем к категориальному 

аппарату императивной соционики. Как указывает источник, «к аспекту ЧЭ 

относится информация о том, каким образом мы проявляем своё отношение к 

чему-либо во внешний мир. Это наши реакции, поступки, поведение в целом.  

Белая логика – это причины; закономерности; устройство мира. И это 

исчерпывающая характеристика данного аспекта»
1
.  

Отвечая на вопрос, почему именно эти аспекты являются решающими 

длястратегии «критерий закона», важно учесть, что увольнение со стороны 

работодателя-организации происходит по нескольким причинам, в числе 

которых поведение сотрудника во время рабочего процесса. Ценностная 

белая логика, в свою очередь, проявляется, как фактор мотивации менеджера 

по персоналу разбираться в причинах такого поведения, а так же побуждает 

его к изучению устройства закона, что, несомненно, влияет на качество 

освоения им норм трудового законодательства.  

Возвращаясь к этому же источнику, «к аспекту БЭ относится, прежде 

всего, информация об оценках. “Это хорошо”, “это мне нравится”, “это то, 

что я хочу” или “это плохо”, “это меня отталкивает”, “я хочу избежать 

                                                 
1 Императивная соционика. Наглядные описания инфо. Аспектов. U  : 
https://bestsocionics.com/descriptions-of-aspects/ дата обращения -   .  .     года . 
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этого” – это всё наши оценки, или, если сказать иначе – наше отношение к 

различным объектам и событиям. 

Аспект ЧЛ – это следствия; технологии; частные проявления 

закономерностей»
1
. Стоит отметить, что в контексте общих ценностных 

аспектов ЧЭ с БЛ и БЭ с ЧЛ, социотипы по способу обработки информации, 

а следовательно и процесса принятия управленческого решения в вопросе 

увольнения сотрудника по инициативе работодателя так же 

классифицируются на ТИМы с ценностными аспектами белой интуиции, 

черной сенсорики и черной интуиции, белой сенсорикой.  

Кратко охарактеризуем их: «белая сенсорика – это ощущения, вкусы, 

запахи, самочувствие, тактильные ощущения. Чёрная сенсорика -это власть, 

влияние, способности, авторитет, статус, капитал и деньги, ресурсы, сила, 

выносливость. Аспект белой интуиции отвечает за тенденции, изменения и 

вероятность событий. К аспекту черной интуиции относятся идеи, варианты 

событий»
2
. Данные ценностные аспекты так же влияют на окончательное 

решение при выборе поведенческой стратегии. В обобщенном виде построим 

таблицу  .  

Таблица 1 – Основные стратегии представителей квадр по ценностному 

подходу. 
Квадра Ценности Социотипы Стратегия 

α ЧЭ, БЛ, ЧИ, 

БС 

Гюго, Дон Кихот, 

Дюма, Робеспьер 

ориентирование на человеческий фактор, 

постановка краткосрочных целей 

β ЧЭ, БЛ, БИ, 
ЧС 

Гамлет, Горький, 
Есенин, Жуков 

ориентирование на человеческий фактор, 
постановка долгосрочных целей 

γ БЭ, ЧЛ, БИ, 

ЧС 

Наполеон, Бальзак, 

Джек Лондон, 
Драйзер 

ориентирование на получение выгоды 

предприятием, постановка долгосрочных 

целей 

∆ БЭ, ЧЛ, ЧИ, 

БС 

Гексли, Габен, 

Достоевский, 
Штирлиц 

ориентирование на получение выгоды 

предприятием, постановка 
краткосрочных целей 

Представляется справедливым разрешить задачу наилучшего выбора, 

сообразно приведенным стратегиям, учитывая модели управленческого 

поведения, основанные на сильных функциях  их аспектов  личности 

каждого из социотипов и разделить их в связи с этим на группы. 

Для расчета критерия наилучшего выбора  наиболее «интересного» 

личностного аспекта  воспользуемся формулой  :  

   (1)
3
 

Каковы же шансы последнего личностного аспекта оказаться наиболее 

                                                 
1 Императивная соционика. Наглядные описания инфо. Аспектов. U  : 

https://bestsocionics.com/descriptions-of-aspects/ дата обращения -   .  .     года . 
2 Гусейн-Заде С. М. Разборчивая невеста. U  : https://www.mccme.ru/free-books/mmmf-

lectures/book.25.pdf  дата обращения -   .  .     года . 
3 Гусейн-Заде С. М. Разборчивая невеста. U  : https://www.mccme.ru/free-books/mmmf-
lectures/book.25.pdf  дата обращения -   .  .     года . 
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«интересным»? Есть только один вариант, когда самый лучший личностный 

аспект окажется на последнем месте, в остальных случаях – он будет на 

других местах.  

Каковы шансы первого личностного аспекта оказаться «интересными»? 

Его шансы оценим как безграничные, поскольку до него не было ни одного 

личностного аспекта «в очереди».  

Каковы шансы оказаться «интересным» у второго личностного аспекта? 

Он должен быть лучше первого, поэтому его шансы быть «интересным» 

равны  : . Следующего –  : , дальнейшего –  :3 и т.д., то есть чем дальше 

личностный аспект удален по рангу, тем меньше у него шансов оказаться 

«интересным», поскольку у него появляется все больше и больше 

«конкурентов».  

Будем складывать шансы «кандидатов» среди личностных аспектов, 

которые претендуют на критерий наилучшего выбора, с конца, пока не 

дойдем до  .  

Поскольку в очереди   «кандидатов», то сначала к  /7 прибавим  /6, к 

 /6 прибавим  /5,  /4 и т.д: 

 
Из данных расчетов следует, что для определения лучшего личностного 

аспекта, необходимо отвергнуть первых трех «кандидатов», после чего 

остановить свой выбор на первом «интересном» после них.
1
 

Таблица 2 – Соционическая модель А.
2
 

Название функции Порядковый номер 

Базовая 1 

Творческая 2 

Ролевая 3 

Болевая 4 

Суггестивная 5 

Активационная 6 

Ограничительная 7 

Фоновая 8 

 

Как мы упоминали ранее, «всего в соционике существует восемь 

личностных функций: базовая, творческая, ролевая, болевая, активационная, 

суггестивная, ограничительная и фоновая»
3
. 

                                                 
1 Б. А. Березовский, А. В. Гнедин, Теория выбора и задача об оптимальной остановке на 

лучшем объекте. Автомат. и телемех.  9  . Выпуск 9. С.  6. 
2 Модель А. Принцип построения. U  : https://socionika.info/model.html  дата обращения - 

  .  .     года . 
3 Колосова М.А., Колосов И.В. Релятивистская  экономико-соционическая  концепция 

дальнейшего развития поведенческой экономики и ее влияние на изучение 
потребительского выбора в современном обществе. Emergence of public development: 

financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic 

Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, 
United Kingdom,    9. С. 635 
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Совокупность всех восьми функций составляет собой модель А. Модель 

А – модель информационного метаболизма человека, которая наполняясь 

определенным образом информационными аспектами, формирует тип 

информационного метаболизма  ТИМ . Пусть порядковый номер личностной 

функции в модели А соответствует рангу критерия выбора  личностного 

аспекта . Тогда, на примере социотипа Достоевский представим решение 

задачи наилучшего выбора, построив таблицу 3. 

Таблица 3 – Пример решения задачи наилучшего выбора для социотипа 

Достоевский 

Название функции Ранг Аспект 
Шанс стать 

«интересным» 

Базовая 1 БЭ ∞ 

Творческая 2 ЧИ 1 

Ролевая 3 БЛ 1/2 

Болевая 4 ЧС 1/3 

Суггестивная 5 ЧЛ 1/4 

Активационная 6 БС 1/5 

Ограничительная 7 ЧЭ 1/6 

Фоновая 8 БИ 1/7 

 

Исходя из вышеизложенной информации, определим шансы каждого из 

личностных аспектов Достоевского на то, чтобы стать самым «интересным» 

в контексте критерия наилучшего выбора. 

Как говорилось ранее, мы отвергаем первых трех «кандидатов», а 

именно: аспекты, расположившиеся в базовой, творческой и ролевой 

функции – БЭ, ЧИ, БЛ, – и получаем критерий четвертого ранга, что по 

модели А соответствует болевой функции.  

Болевая функция – это функция, которая непрерывно сканирует 

окружающую среду на наличие поступающей по её аспекту информации и 

без каких-либо задержек её воспринимает, не обременена шаблонностью 

мышления. Болевой функцией Достоевского является аспект черной 

сенсорики – что отвечает на вопрос: «как одни материальные обьекты 

влияют на другие?». Дальнейшие личностные функции и их аспекты – 

суггестивная ЧЛ, активационная БС, ограничительная ЧЭ и фоновая БИ – 

являются недостаточно «интересными» критериями в решении задачи 

наилучшего выбора. 

Соответственно, при неизменном количестве стратегий, представитель 

социотипа Достоевский будет руководствоваться критерием денег. 

Представители ТИМа Достоевский, отследив информацию о негативном 

воздействии перегруженности штата сотрудников на деятельность компании, 

в связи с дополнительными тратами материальных ресурсов, посчитают 

решение об увольнение сотрудников по инициативе работодателя 

единственным экономически целесообразным решением.  

Данный алгоритм задачи будем соблюдать в разрешении задач 

наилучшего выбора и для остальных социотипов  табл. 4 . 
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Таблица 4 – Решение задачи наилучшего выбора для каждого 

социотипа  кроме Достоевского  
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ЧИ ЧС БИ ЧС ЧИ БИ БС ЧЭ ЧЛ БЭ БЛ БЛ БЭ ЧЭ ЧЛ 

БЭ БЭ ЧЭ БЛ БЛ ЧЛ ЧЛ БИ БИ Ч
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ЧИ ЧС ЧС БС БС 

ЧС Ч

И 

БС Ч

И 

ЧС БС БИ ЧЛ ЧЭ БЛ БЭ БЭ БЛ ЧЛ ЧЭ 

 

Как видно из табл.4, по четвертому рангу каждый из лучших 

личностных аспектов, расположившихся в ней повторяется у двух 

совершенно разных социотипов, что позволяет их сгруппировать с помощью 

таблицы 5. 

Таблица 5 – Решение дилеммы критерия денег или закона со стороны 

для каждого ТИМа 
Аспект Социотипы Критерий 

БИ Гюго, Штирлиц денег 

БС Гамлет, Джек Лондон закона 

ЧИ Драйзер, Максим Горький закона 

ЧС Достоевский, Робеспьер денег 

БЭ Дон Кихот, Жуков закона 

БЛ Гексли, Наполеон закона 

ЧЭ Бальзак, Габен денег 

ЧЛ Есенин, Дюма денег 

 

Для представителей ТИМов Гюго и Штирлица с болевой БИ характерен 

будет выбор в пользу критерия денег, поскольку для них будет крайне 

сложно спрогнозировать дальнейшее развитие кризисной ситуации.  

Те социотипы, у которых болевая ЧИ, а именно – Драйзер и Максим 

Горький, – не видят выхода из кризисной ситуации, и в данный момент не 

могут найти альтернативные варианты решения проблемы, соответственно, 

при принятия решения воспользуются критерием закона. Робеспьер, как 

представитель ТИМа с болевой ЧС, аналогично Достоевскому, будет 

опираться в своем выборе на критерий денег. 

Дон Кихот, как и Жуков в свою очередь, как носители болевой БЭ – 

будут крайне болезненно воспринимать решения касаемо увольнения – 
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опасаясь услышать негативные оценки в свой адрес со стороны уволенных 

сотрудников, они будут вынуждены использовать критерий закона. 

В связи со слабостью усваивания информации об устройстве 

законодательства, представители ТИМа Гексли и Наполеон при принятии 

решения об увольнении будут руководствоваться критерием денег. 

Исходя из информации, что аспект ЧЭ отвечает за поведение, реакции, 

следует вывод, что представители с болевой ЧЭ встав перед дилеммой 

критерий закона или критерий денег, сделают выбор в пользу критерия 

денег, поскольку это позволит им избежать ухудшения трудовой 

дисциплины.  

В силу своей болевой ЧЛ, не имея возможности использовать всю мощь 

технического потенциала предприятия, внедрив новые технологии, 

представители социотипов Есенин и Дюма, переключат свое внимание на 

человеческий ресурс и примутся сокращать работников по инициативе 

работодателя, опираясь в своем выборе на критерий денег. 

Отвечая на вопрос, почему каждый из вышеперечисленных социотипов 

в своем решении будет руководствоваться тем или иным критерием в 

трудной ситуации для компании, следует обратиться к их поведенческим 

стратегиям  табл. 6 .  

Проведенное исследование позволяет нам прийти к следующим 

выводам: 

 . Макроэкономические исследования не могут показать всей 

сложности процесса принятия решений компании или взаимодействия между 

различными факторами влияния на управленческие решения. 

Не существует единой «наилучшей кадровой стратегии» для всех 

компаний: краткосрочная кадровая стратегия, которая допускает конфликт, 

может быть столь же полезной, как и долгосрочная дружеская стратегия. 

Поэтому закон не предписывает ни одного обязательного действия при 

выборе стратегии. 

 . Все экономические модели, которые представляют закон в качестве 

влиятельного фактора, имеютсущественный изъян: они не могут 

моделировать процесс принятия решений компанией и, следовательно, не 

определяют, какое влияние закон оказывает на компании. 

3. Существуют две стратегии в стратегическом менеджменте, каждая из 

которых оказывает непосредственное влияние на моделирование процесса 

принятия управленческих решений при увольнении сотрудников по 

инициативе предприятия – критерий закона и критерий денег.  

Критерий закона – это ориентировочно-ценностный подход в 

стратегическом менеджменте, согласно которого предприятие во вред 

экономической целесообразности, опасаясь штрафных санкций и 

руководствуясь человеческим фактором, сохраняет неизменным штат 

сотрудников.  

Критерий денег предполагает собой обхождение законных путей при 

увольнении сотрудников в пользу экономической целесообразности для 
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обеспечения стабильного развития предприятия. 

4. Критерий закона связан с ценностными аспектами черной этики и 

белой логики. Критерий денег – это ценностная белая этика и черная логика. 

5. Наиболее способными к развитию потенциалом обладают базовая и 

активационная функция, поскольку обе наделены тремя общими свойствами 

информации – инертность  глубокая проработка информации по этому 

аспекту , шаблонность  по ним у нас формируются устойчивые шаблоны и 

нормы  и ценностность  формируют нашу картину мира,многие явления 

интерпретируются через них .  

Таблица 6 – Поведенческие стратегии для каждого из социотипов по 

сильным функциям  их аспектам  
Социотип Поведенческая стратегия 

Гюго не склонен прогнозировать выход из кризиса, набрасывает варианты по 
каждой сложной ситуации 

Гамлет выполняет ряд действий для сохранения и приумножения ресурсов, 

сокращая работников 

Драйзер оценивает профессиональные характеристики людей и сокращает 
профнепригодных 

Достоевский стремится улучшить состояние рабочих мест работников 

Джек Лондон для улучшения эффективности рабочего процесса и накопления ресурсов, 

сокращает 

Штирлиц использует огромное количество технологий, чтоб выйти из кризиса 

Максим 

Горький 

ищет причины появления кризиса и строит долгосрочные планы по его 

ликвидации 

Робеспьер находит причины возникновения кризиса и улучшает технические условия 

труда 

Дон Кихот набрасывает различные варианты действий, что необходимо предпринять 

для выхода из кризиса 

Гексли ищет альтернативные варианты выхода из кризиса, улучшает технологии, 
сокращает 

Бальзак прогнозирует развитие кризиса, сохраняя рабочие места 

Есенин прогнозирует развитие кризиса и ищет причины его устранения 

Дюма улучшает условия работников  

Габен улучшает условия работников, за счет наращивания технологического 
потенциала 

Жуков сохраняет и приумножает ресурсы, избавляясь от неэффективных 

сотрудников 

Наполеон накапливает ресурсы для выхода из кризиса, используя различные 
технологии, сокращает 

 

6. Для таких представителей ТИМов, как Гюго, Штирлиц, Достоевский, 

Робеспьер, Габен, Бальзак, Есенин, Дюма на должности менеджера 

персонала мотивировочной составляющей в процессе принятия решений о 

сокращении численности штатных сотрудников является выполнение 

предписаний и положения закона. В то же время, для остальных ТИМов: 

Драйзер, Максим Горький, Джек Лондон, Гамлет, Гексли, Наполеон, Дон 

Кихот, Жуковглавной составляющей в принятии выбора является 

экономическая целесообразность  критерий денег . 
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7. В соционике существует восемь личностных функций: базовая, 

творческая, ролевая, болевая, активационная, суггестивная, ограничительная 

и фоновая. Совокупность всех восьми функций составляет собой модель А. 

Модель А – модель информационного метаболизма человека, которая 

наполняясь определенным образом информационными аспектами, 

формирует тип информационного метаболизма  ТИМ . Порядковый номер 

личностной функции в модели Асоответствует рангу личностного аспекта в 

стратегии выбора. 

 . При разрешении задачи наилучшего выбора мы отвергаем первых 

трех «кандидатов», а именно аспекты, расположившиеся в базовой, 

творческой и ролевой функции – и получаем критерий четвертого ранга  как 

наиболее «интересный» из оставшихся , что согласно модели А 

соответствует болевой функции. Болевая функция – это функция, которая 

непрерывно сканирует окружающую среду на наличие поступающей по её 

аспекту информации и без каких-либо задержек её воспринимает, не 

обременена шаблонностью мышления.  

9. Каждый из лучших личностных аспектов, расположившихся в ней, 

циклично повторяется у двух совершенно разных социотипов. 
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РОЗДІЛ V 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ВЕЛИКИМИ, СЕРЕДНІМИ ТА МАЛИМИ БІЗНЕСОВИМИ 

СТРУКТУРАМИ 

 

5.1 Транспортно-логістичний кластер як елемент регіональної 

інноваційної інфраструктури Придніпровського економічного району
1
 

Одним з ключових пріоритетних завдань «Стратегії національної 

безпеки України», введеної в дію Указом Президента України від 

14.09.2020 р. № 39 /    , визнано модернізацію транспортної 

інфраструктури  дороги, залізниці, трубопроводи, аеропорти, морські і 

річкові порти тощо . Це відповідає Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, 

у якій йдеться про розвиток мультимодальної транспортної мережі, 

пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею  TEN-T , та 

удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого визначення й 

оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів транспорту. 

З огляду на це, стратегічним напрямом розвитку транспортно-

логістичних систем в економічних районах України є підвищення якості й 

доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та 

міжрегіональних зв’язків. Для цього необхідно створити транспортно-

логістичний кластер  ТЛК  як елемент інноваційної інфраструктури в 

контексті збалансованого регіонального сталого розвитку України. 

Розглянемо це на прикладі Придніпровського економічного району. 

Результати проведених досліджень
2
,
3
,
4
свідчать, що в Придніпровському 

економічному районі існує значний транзитний і логістичний потенціал для 

розвитку регіональної транспортно-логістичної системи. Район має вигідне 

економіко-географічне положення та розгалужену міжрегіональну 

транспортну інфраструктуру і транспортні комунікації, до якої входять 

Придніпровська залізниця, Бердянський морський порт, річкові порти, 

міжнародні аеропорти, перетин автомобільних доріг у різних напрямках. 

Однак, аналіз інформаційно-аналітичних матеріалів Державної служби 

статистики України та Головних управлінь статистики у Дніпропетровській, 

                                                 
1 Дослідження виконано в рамках наукової роботи «Концепція інституційного забезпечення 

формування інноваційної екосистеми в економічних районах (на прикладі Придніпровського 

економічного району)» (І кв. 2020 р. – IV кв. 2020 р.). 
2 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Особливості розвитку транспортно-логістичної 

системи Придніпровського економічного району. Регіональна економіка та управління. 

   9. № 3  5 . С.   -27. 
3 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Шамілева Л.Л., Трушкіна Н.В. Тенденції розвитку транспортно-

логістичної системи Придніпровського економічного району. Вісник економічної науки 

України.    9. №   37 . С.  43-150. https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).143-150. 
4 Ivanov S., Dzwigol H., Trushkina N. Proposals for the Formation of a Transport and Logistics 

Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region). 

Economic Herald of the Donbas. 2019. No. 4(58). P. 51-60. https://doi.org/10.12958/1817-3772-
2019-4(58)-51-60. 
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Запорізькій і Кіровоградській областях за     -   9 рр. показує, що в районі 

спостерігається тенденція недостатньо ефективного розвитку транспортно-

логістичної системи. Так, за даними Державної служби статистики України, 

загальний обсяг транзитних вантажопотоків в Україні скоротився на     -

   4 рр. на 33, % через зниження обсягів залізничним транспортом на 34%, 

водним – на 7 , %, авіаційним – на  5%. З    5 року значення цього 

показника продовжувало зменшуватися. За     -   9 рр. загальний обсяг 

транзитних вантажоперевезень знизився на 6 ,9% унаслідок зменшення 

обсягів залізничним транспортом на 54,3%, водним – на 9 , %, авіаційним – 

на 6 , %. Обсяги транзитних вантажоперевезень автомобільним 

транспортом, навпаки, зросли в    9 р. порівняно з      р. на 95,7%  табл.   . 

Таблиця 1 – Динаміка транзитних вантажопотоків в Україні, тис. т 

Роки Всього 
У тому числі за видами транспорту 

автомобільний залізничний водний авіаційний 

2010 152353,8 4649,1 44511,8 3660,4 1,6 

2011 151243,0 5011,2 48669,5 3912,1 2,8 

2012 124893,9 4850,0 40940,1 1645,3 3,0 

2013 120126,6 5585,0 32983,0 1521,5 0,8 

2014 101993,4 5863,9 29398,3 797,3 1,2 

2015 91100,5 6402,2 27305,1 671,2 1,0 

2016 81371,0 6989,9 25361,0 564,9 0,9 

2017 72680,6 7631,6 23555,3 475,6 0,7 

2018 64918,3 8332,2 21878,2 400,4 0,6 

2019 57985,0 9097,1 20320,4 337,0 0,5 

Примітка: дані, які наведено за 2015-2019 рр., є прогнозними; їх розраховано за 

допомогою авторегресійної моделі 
Складено й розраховано за даними1 

 

При цьому варто зазначити, що статистичні дані про транзитні 

вантажопотоки у регіонах України відсутні. В аналітичних матеріалах 

наведено лише інформацію про переробку вантажів у морських і річкових 

портах у регіонах. Так, обсяги транзитних вантажів у річкових портах 

Дніпропетровської області скоротилися за     -2013 рр. на 4 ,7%, або з  ,  

до  ,7 тис. т. Починаючи з    4 р. переробку транзитних вантажів у річкових 

портах регіону зовсім припинено. Обсяги транзитних вантажів у морських 

портах Запорізької області знизилися за     -   9 рр. на 94,6%, або з   5,6 

до 6,  тис. т
2
. 

За даними Адміністрації морських портів України, загальний обсяг 

переробки вантажів стивідорними компаніями в Бердянському морському 

порту зменшився за     -   9 рр. на   ,3%. Це відбувається унаслідок 

скорочення обсягів переробки експортних вантажів – на  3,7%, імпортних – 

на 6 , %, внутрішнього сполучення – на 94, %. За     -   4 рр. обсяг 

                                                 
1 Експорт, імпорт і транзит вантажів в Україні за     -   4 роки / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2 Переробка вантажів у морських  річкових  портах  причалах  України за     -   4 роки / 
Офіційний сайт Державної служби статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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переробки транзитних вантажів знизився на 79,4%. А з    5 р. переробка цих 

вантажів вже не здійснювалася у зв’язку з воєнними подіями. Частка обсягів 

переробки вантажів у Бердянському морському порту становила у    9 р. 

лише  ,3% загальноукраїнського обсягу  у      р. – 1,7%) (табл.   . 

Таблиця 2 – Динаміка обсягів переробки вантажів стивідорними 

компаніями в Бердянському морському порту, тис. т 

Роки Загальний обсяг 

У тому числі за видами вантажів 

експортні імпортні 
внутрішнє 

сполучення 
транзитні 

2012 2538,2 2358,1 99,3 8,5 72,3 

2013 2163,5 1997,6 120,5 22,3 23,1 

2014 3197,1 2342,3 17,8 822,1 14,9 

2015 4450,8 2755,4 3,3 1692,1 - 

2016 3800,7 2806,6 - 994,1 - 

2017 2397,8 2164,2 - 233,6 - 

2018 1812,6 1782,9 17,3 12,4 - 

2019 2074,2 2035,1 38,6 0,5 - 

Складено за даними1 
 

Обсяги експорту товарів Придніпровського економічного району 

збільшилися за     -   9 рр. на  , % через зростання обсягів із 

Кіровоградської області на   9,9%. Обсяги експортних поставок товарів із 

Дніпропетровської області зменшилися на  ,4%, із Запорізької – на 4%  табл. 

3). 

Таблиця 3 – Динаміка обсягів експорту товарів із Придніпровського 

економічного району, млн дол. США 

Роки 
Придніпровський 

економічний район 

У тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 11568,7 8021,9 3210,0 336,8 

2011 14957,8 10363,2 4151,2 443,4 

2012 14765,1 10129,7 4004,8 630,6 

2013 14331,1 9795,3 3678,5 857,3 

2014 13314,8 8763,9 3730,2 820,7 

2015 9736,5 6398,9 2931,0 406,6 

2016 8585,3 5864,8 2292,8 427,7 

2017 10449,3 7052,8 2980,9 415,6 

2018 11621,6 7722,6 3377,2 521,8 

2019 11694,8 7907,2 3080,6 707,0 

Складено за даними2 

 

За досліджуваний період обсяги імпортних поставок товарів у 

                                                 
1 Загальні обсяги переробки вантажів стивідорними компаніями в морських портах за     -
   9 роки / Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. U  : 

http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti. 
2 Обсяги експорту-імпорту товарів за     -   9 роки / Офіційний сайт Державної служби 
статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Придніпровський економічний район зросли на 5, % у результаті збільшення 

обсягів у Дніпропетровську область – на  ,5%, Запорізьку – на   , %, 

Кіровоградську – на 33,4%  табл. 4 . 

Таблиця 4 – Динаміка обсягів імпорту товарів у Придніпровський 

економічний район, млн дол. США 

Роки 
Придніпровський 

економічний район 

У тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 6938,2 5387,7 1363,0 187,5 

2011 9215,1 6717,2 2271,0 226,9 

2012 8836,6 6538,3 2013,4 284,9 

2013 7349,0 5346,5 1759,9 242,6 

2014 6418,3 4634,2 1582,4 201,7 

2015 4416,2 3225,3 1085,5 105,4 

2016 4626,0 3443,6 998,4 184,0 

2017 6173,9 4609,6 1328,2 236,1 

2018 7290,8 5264,9 1762,8 263,1 

2019 7302,1 5522,2 1529,8 250,1 

Складено за даними1 
 

При цьому спостерігається позитивне сальдо експортно-імпортних 

операцій – експорт перевищує імпорт товарів у  ,6 рази. Однак його значення 

скоротилося за     -   9 рр. на 5, %, або з 463 ,5 до 439 ,7 млн дол. США. 

За аналізований період обсяги перевезення вантажів залізничним 

транспортом в економічному районі скоротилися на 7, % у результаті 

зниження обсягів у Дніпропетровській області на  ,7%, Запорізькій – 

на 4,6%, Кіровоградській – на  , %  табл. 5 . 

Таблиця 5 – Обсяги перевезених вантажів залізничним транспортом у 

Придніпровському економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний район 

у тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 110775,1 90836,0 13548,2 6390,9 

2011 117462,8 94215,0 15375,4 7872,4 

2012 116734,0 93723,0 15190,1 7820,9 

2013 119209,3 96774,0 14729,3 7706,0 

2014 114234,9 93261,0 14605,1 6368,8 

2015 111419,6 90533,0 14340,4 6546,2 

2016 107540,4 85848,0 13995,4 7697,0 

2017 105424,1 83951,0 13650,4 7822,7 

2018 103876,2 83481,0 13258,3 7136,9 

2019 102124,9 82941,0 12930,3 6253,6 

Складено за даними2 

                                                 
1 Обсяги експорту-імпорту товарів за     -   9 роки / Офіційний сайт Державної служби 
статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2 Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за     -   9 роки / Офіційні сайти 

Головних управлінь статистики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській 
областях. 
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Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом у 

Придніпровському економічному районі зменшилися на   ,3% унаслідок 

скорочення обсягів у Дніпропетровській області на 6,3% і Запорізькій – на 

5 ,6%. У Кіровоградській області, навпаки, спостерігається тенденція 

зростання обсягів автоперевезень вантажів на 37%  табл. 6 . 

Таблиця 6 – Обсяги перевезених вантажів автомобільним транспортом 

у Придніпровському економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний район 

у тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 452196,2 359200,7 64914,5 28081,0 

2011 451087,1 355940,2 61838,2 33308,7 

2012 427221,4 345104,2 51403,4 30713,8 

2013 445391,9 376121,6 35073,5 34196,8 

2014 438834,3 361676,5 31427,4 45730,4 

2015 372689,6 300356,8 28497,8 43835,0 

2016 352062,8 284162,5 29050,4 38849,9 

2017 404312,4 328113,2 30396,5 45802,7 

2018 404321,0 324364,0 30715,2 49241,8 

2019 405815,6 336593,8 30742,5 38479,3 

Складено за даними1 

 

Обсяги перевезення вантажів водним транспортом  як правило, 

річковим  в обстеженому районі скоротилися у    9 р. порівняно з      р. на 

45, %. Це пов’язано із зниженням обсягів вантажоперевезень у 

Дніпропетровській області на 45, % і Запорізькій – на 47%  табл. 7 . 

Таблиця 7 – Обсяги перевезених вантажів водним транспортом у 

районі, тис. т 

Роки 
Загальний обсяг 

вантажоперевезень 

у тому числі 

Дніпропетровська 

область 
Запорізька область 

2010 1065,7 650,3 415,4 

2011 1242,4 617,6 624,8 

2012 1097,5 597,9 499,6 

2013 936,5 517,2 419,3 

2014 836,6 256,3 580,3 

2015 819,6 419,7 399,9 

2016 877,3 532,8 344,5 

2017 763,1 466,4 296,7 

2018 663,8 408,2 255,6 

2019 577,5 357,3 220,2 

Складено за даними1 
 

За досліджуваний період обсяги авіаперевезень вантажів у 

                                                 
1 Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за     -   9 роки / Офіційні сайти 

Головних управлінь статистики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській 
областях. 
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Придніпровському економічному районі зменшилися на 54,4%. Це відбулося 

у результаті суттєвого скорочення обсягів у Кіровоградській області на 75% і 

Дніпропетровській – на 3 %  табл.   . 

Таблиця 8 – Обсяги перевезених вантажів авіаційним транспортом в 

економічному районі, тис. т 

Роки 
Придніпровський 

економічний район 

у тому числі 

Дніпропетровська 

область 

Запорізька 

область 

Кіровоградська 

область 

2010 10,3 3,0 0,5 6,8 

2011 7,0 2,0 0,5 4,5 

2012 4,4 0,8 0,6 3,0 

2013 5,8 2,0 0,5 3,3 

2014 5,1 0,4 0,4 4,3 

2015 6,0 1,2 0,5 4,3 

2016 7,8 2,7 0,6 4,5 

2017 5,5 2,5 0,8 2,2 

2018 5,2 2,3 0,8 2,1 

2019 4,7 2,1 0,9 1,7 

Складено за даними1. 

 

Як показує аналіз, загальний вантажообіг Придніпровського 

економічного району  крім Кіровоградської області, оскільки у статистичних 

бюлетенях відсутні дані про вантажообіг  знизився на  3,5% через 

скорочення вантажообігу залізничного транспорту на  7,6%, водного – на 

39, %, авіаційного – на 73, %. Вантажообіг автомобільного транспорту зріс у 

   9 р. порівняно з      р. на 4 %  табл. 9). 

Таблиця 9 – Вантажообіг за видами транспорту, млн ткм 

Роки Всього 
У тому числі за видами транспорту 

автомобільний залізничний водний авіаційний 

2010 44088,5 2795,4 41178,5 90,5 17,5 

2011 48708,9 2715,4 45899,2 76,1 13,1 

2012 44775,1 2771,3 41895,2 103,5 5,1 

2013 42871,6 2792,6 39975,3 96,9 6,8 

2014 38294,9 2996,5 35255,5 40,8 2,1 

2015 33405,8 3000,6 30344,4 55,9 4,9 

2016 35785,4 3458,4 32259 62,7 8,2 

2017 35915,4 3958,1 31878,5 72,8 5,8 

2018 34544,8 3767,1 30711,4 60,1 6 

2019 33716,9 3942,5 29815,1 54,5 4,7 

Складено за даними2. 

  

За     -   9 рр. обсяги прямих інвестицій у сфері транспорту й 

                                                 
1 Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за     -   9 роки / Офіційні сайти 
Головних управлінь статистики у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській 

областях. 
2 Вантажообіг за видами транспорту за     -   9 роки / Офіційні сайти Головних управлінь 
статистики у Дніпропетровській і Запорізькій областях. 
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складського господарства Придніпровського економічного району знизилися 

на 3 ,9%. Це обумовлено скороченням обсягів прямих інвестицій у цьому 

виді економічної діяльності Запорізької області на   ,7% і 

Дніпропетровської – на   ,4%  табл. 10). 

Таблиця 10 – Динаміка обсягів прямих інвестицій у сфері транспорту й 

складського господарства Придніпровського економічного району, тис. дол. 

США 

Роки 

Загальний 

обсяг прямих 

інвестицій 

у тому числі у: 

Дніпропетровській 

області 

Запорізькій 

області 

Кіровоградській 

області 

2010 91216,1 71249,6 16171,2 3795,3 

2011 115402,9 94447,2 17199,6 3756,1 

2012 97211,3 85608,8 3694,2 7908,3 

2013 115237,7 107065,2 3920,8 4251,7 

2014 90566,3 83911,9 2949,6 3704,8 

2015 71296,9 66142,0 1672,8 3482,1 

2016 69917,5 63822,6 2660,9 3434,0 

2017 57890,6 52007,4 2591,8 3291,4 

2018 61441,5 55035,3 1750,5 4655,7 

2019 61223,0 56017,8 1829,2 3376,0 

Складено за даними1. 

 

Частка капітальних інвестицій у сфері транспорту економічного району 

зросла у    9 р. порівняно з      р. на 3,5 відсоткових пункти, або з  ,7% до 

4, % загальноукраїнського обсягу капітальних інвестицій у сфері транспорту 

й складського господарства  табл.   ).  

Таблиця 11 – Динаміка обсягів капітальних інвестицій у сфері 

транспорту Придніпровського економічного району, тис. грн 

Роки 
Загальний 

обсяг 

у тому числі у: 

Дніпропетровській 

області 

Запорізькій 

області 

Кіровоградській 

області 

2010 161689 95278 25553 40858 

2011 240907 150017 20317 70573 

2012 183268 136052 15703 31513 

2013 285241 212587 22817 49837 

2014 182323 122202 13998 46123 

2015 332975 198984 53984 80007 

2016 589165 372273 61477 155415 

2017 1289391 902509 113215 273667 

2018 2098340 1524231 357685 216424 

2019 2159623 1527762 523150 108711 

Складено за даними2. 
 

                                                 
1 Прямі інвестиції за видами економічної діяльності за     -   9 роки / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2 Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за     -   9 роки / Офіційний сайт 
Державної служби статистики України. U  : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Доведено
1
,
2
,
3
,
4
,
5
, що ефективний розвиток регіональної транспортно-

логістичної системи економічного району стримується множиною бар’єрів, 

які можна умовно розподілити за 9 групами: 

політичні: нестабільна політична ситуація в країні; 

інституційні: недосконала законодавча та нормативно-правова база; 

відсутність регіональної програми і стратегії розвитку транспортно-

логістичного кластеру; 

екологічні: недостатнє застосування концепції «зеленої» логістики у 

транспортній сфері; 

інформаційні: недостатнє використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та інструментів цифрової логістики; 

інвестиційно-фінансові: недостатній обсяг фінансування транспортної 

галузі; неефективна реалізація механізму публічно-приватного партнерства; 

обмеженість інструментів для приватного інвестування в об’єкти логістичної 

інфраструктури; 

тарифні: високий рівень тарифів і витрат на організацію логістичної 

діяльності; 

інфраструктурні: значні порушення існуючих об’єктів логістичної 

інфраструктури; обмежені інфраструктурні можливості; 

митні: значний час на документообіг і термін проходження митних 

процедур; 

логістичні: недостатньо ефективна організація логістичної діяльності; 

незлагоджена робота Укрзалізниці та її регіональних філій; зниження рівня 

обслуговування та якості транспортно-логістичних послуг; зменшення 

обсягів вантажоперевезень різними видами транспорту; складність і 

непередбачуваність у тарифах і термінах доставки. 

                                                 
1 Трушкіна Н.В. Імплементація правових засад розвитку транспортно-логістичної системи 

України до норм міжнародного права. Economic and Legal Foundations of the Public 

Transformations in Conditions of Financial Globalization: monograph / Edited by Yu. Pasichnyk. 

Yunona Publishing, New York, USA, 2018. P. 370-376. 
2 Трушкіна Н.В. Формування інтегрованої транспортно-логістичної системи в Україні: 
фінансово-правовий аспект. Emergence of public development: financial and legal aspects: 

monograph / Yu. Pasichnyk and etc. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 

P. 619-629. 
3 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Передумови формування та перспективи 

розвитку транспортно-логістичного кластера в Причорноморському економічному районі. 

Причорноморські економічні студії.    9. Вип. 46. Ч.  . С.  6-24. 
https://doi.org/10.32843/bses.46-2.  
4 Trushkina N.V., Rynkevych N.S. Proposals for the creation of the appropriate institutional 

conditions of the formation and development of logistic clusters in the economic regions of 

Ukraine. Економічні інновації: зб. наук. праць. Т.   . Вип. 3 7  . Одеса: Ін-т проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України,    9. С.  3 -149. 

https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.3(72).138-149. 
5 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Транспортно-логістичний кластер як «ядро» 

оновленої регіональної транспортної системи Придніпровського економічного району. 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: 
Економічні науки.     . Вип.  5. С. 36 -367. 
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Отже, як видно з аналізу, в економічному районі в першу чергу 

розвивається наземний вид транспорту  залізничний і автомобільний . 

Ситуація в авіаційному та водному транспорті щороку погіршується й 

потребує значної уваги з боку регіональних і місцевих органів влади, 

підприємств транспортно-логістичного комплексу, приватних інвесторів 

задля спільних зусиль з антикризового управління транспортною системою. 

На сьогоднішній час у Дніпропетровській, Запорізькій і 

Кіровоградській, областях розроблено й затверджено Стратегії регіонального 

розвитку на     -   7 роки  табл.   ).  

Таблиця 12 – Аналіз стратегій регіонального розвитку на період до 

   7 року в частині створення транспортно-логістичних кластерів 

Складова 
Дніпропетровська 

область 
Запорізька область 

Кіровоградська 

область 

Стратегічна 

ціль 

Забезпечення якісних 

умов життя. 

Інноваційний розвиток 
регіону на основі смарт-

спеціалізації 

Конкурентоспроможна 

економіка регіону  яка 

розвивається на засадах 
смарт-спеціалізації  у 

національному та 

глобальному просторі 

Конкурентоспроможна 

інноваційно-спрямована 

економіка, яка 
розвивається на засадах 

смарт-спеціалізації 

Операційна 
ціль 

Розвиток інфраструктури 
регіону, благоустрій 

територій. 

Створення транспортного 
кластеру 

Модернізація 
транспортно-логістичної 

інфраструктури в умовах 

зовнішніх викликів 

Створення 
сприятливого клімату 

для залучення 

інвестицій 

Складено авторами. 

 

У Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до    7 року 

передбачено створення транспортного кластеру, що сприятиме організації 

транспортного хабу з розвитком інфраструктури всіх видів транспорту – 

автомобільного, залізничного, водного, авіаційного. 

У Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 

2027 року йдеться про формування кластерних ініціатив у різних сферах 

економічної діяльності, створення великого мультимодального логістичного 

центру з перевезення та зберігання вантажів із будівництвом вантажного 

терміналу. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури має 

здійснюватися шляхом підтримки розвитку інфраструктури річкових та 

морських портів; реконструкції аеропортів; інтеграції транспортної мережі та 

інфраструктури в Транс’європейську опорну транспортну мережу  TEN-T).  

Як зазначено у Стратегії розвитку Кіровоградської області на     -

2027 роки, створити сприятливий клімат для залучення інвестицій можливо у 

результаті модернізації та подальшого розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури та логістичного потенціалу. 

Вищеперелічені стратегічні документи відповідають Цілям сталого 

розвитку до   3  року та основним положенням проєкту Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до    7 року «Розвиток та єдність, 

орієнтовані на людину», у якій до першочергових цілей включено 

формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному 
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та просторовому вимірах. Досягнення поставленої цілі має відбуватися за 

рахунок розвитку інфраструктури  у тому числі транспортної  для підтримки 

надання державних послуг та підвищення інвестиційної привабливості 

територій
1
. 

Узагальнюючи наведені стратегічні програми, виявлено, що лише у 

Дніпропетровській області  із залученням фахівців Інституту економіки 

промисловості НАН України та Академії економічних наук України  

зазначено про створення транспортного кластеру як перспективного напряму 

розвитку смарт-спеціалізації регіону, що сприятиме активізації інноваційної 

діяльності.  

У стратегічних документах Запорізької і Кіровоградської областях на 

даний час не вказано на необхідність формування транспортно-логістичних 

кластерів як ключової складової регіональних інноваційних екосистем, а 

також не прописано фінансовий механізм реалізації їх функціонування із 

залученням нетрадиційних джерел інвестування й фінансових інструментів, у 

тому числі за рахунок міжнародно-приватно-державного партнерства. У 

Планах реалізації Стратегій розвитку Запорізької і Кіровоградської областей 

відсутні заходи зі сприяння створенню та інтенсивному функціонуванню 

транспортно-логістичних кластерів. 

У зв’язку з вищевикладеним з метою модернізації регіональної 

інноваційної екосистеми Придніпровського економічного району доцільно 

розробити Концепцію створення транспортно-логістичного кластеру  ТЛК , 

яка має складатися зі вступу, визначення проблеми, мети і завдань, шляхів 

вирішення проблеми, фінансового забезпечення та очікуваних результатів
2
. 

Транспортно-логістичний кластер має бути формою партнерства 

підприємницьких структур  підприємства транспортно-логістичного 

комплексу, малий бізнес, споживачі транспортно-логістичних послуг , 

наукових установ, закладів вищої освіти, інституцій логістичної 

інфраструктури та органів влади з метою трансформації регіональної 

інноваційної екосистеми  рис. 1). 

Ключовою метою створення даного інституту інноваційного розвитку є 

зниження логістичних витрат за рахунок модернізації об’єктів діючої 

транспортної інфраструктури; надання комплексної послуги від «дверей до 

дверей» за участю всіх видів транспорту з будівництвом термінальних 

комплексів, регіональних логістичних центрів із створенням структури 

нового типу  логістичного оператора  для обслуговування транспортно-

                                                 
1 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Аналіз стратегій регіонального розвитку на 

2021-   7 роки у частині створення транспортно-логістичних кластерів. Проблеми 
формування та стабілізації регіональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

 м. Дніпро,  9 серпня      р. . Дніпро: Наукова організація «Перспектива»,     . С. 76-82. 
2 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Основні положення концепції створення 
транспортно-логістичного кластеру як «ядра» забезпечення сталого розвитку 

Придніпровського економічного району. Економіка, інноватика та сучасні бізнес-

технології: актуальні проблеми та розвиток: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
 м. Суми,  5 червня 2020 р. . Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка,     . С. 20-25. 
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логістичної системи.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема взаємодії елементів регіональної 

інноваційної екосистеми для досягнення стратегічної мети «Інноваційний 

розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації» (запропоновано авторами) 

 

До основних принципів формування транспортно-логістичного кластеру 

можна віднести: створення мережі логістичних центрів, що включають 

транспортні термінали, товаро-розподільчі й торгівельні комплекси; розробку 

й впровадження єдиної інформаційно-управлінської системи оптимізації, 

моніторингу та управління транспортними потоками у віртуальному 

Дніпропетровська обласна рада 

ТЛК як форма 

партнерства  

Департамент економічного 
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центр НАН України  

та МОН України 

Дніпропетровське відділення  

ГО «АЕНУ» 

Регіональна філія 

«Придніпровська 

залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 
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«Дніпропетровськ»,  

«Кривий Ріг», 

«Запоріжжя», 

«Бердянськ» 
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компанії 
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компаній 

Річкові порти,  

Бердянський морський 

порт 

Логістичні компанії, 
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зберігання та 

консолідації вантажів 

Регіональна інноваційна екосистема 
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просторі; доставку продукції «від дверей до дверей», «у потрібне місце і 

точно у строк» на основі розвитку мультимодальних та комбінованих 

перевезень.  

Мотивацією учасників ТЛК є підвищення ефективності функціонування 

та зростання рівня конкурентоспроможності продукції й послуг через 

максимізацію прибутку та мінімізацію витрат на організацію логістичної 

діяльності у результаті оптимізації транспортних потоків. 

Для дієвого впровадження Концепції доцільно розробити фінансовий 

механізм, суть якого полягає у застосуванні таких фінансових інструментів, 

як венчурне інвестування, краудінвестинг, факторинг, міжнародно-приватно-

державне партнерство на основі залучення приватних інвестицій, коштів 

кредитних установ, іноземних інвестиційних ресурсів, грантів міжнародних 

фінансових організацій. 

Необхідно відмітити, що співпраця ТЛК з: 

Департаментом економічного розвитку Дніпропетровської 

облдержадміністрації полягатиме в участі у реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до    7 року у частині виконання 

завдання із створення транспортного кластеру; засіданнях робочої групи;  

Дніпропетровською обласною радою – у розробленні Концепції 

створення транспортного кластеру і Положення про транспортний кластер;  

Придніпровським науковим центром НАН України та МОН України – у 

проведенні спільних наукових досліджень з модернізації інноваційної 

екосистеми на основі формування ТЛК; організації науково-методичного 

супроводу Концепції; проведенні круглих столів і конференцій з обговорення 

проблем тощо. 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. 

Розроблення та впровадження в практику основних концептуальних 

положень щодо формування транспортно-логістичного кластеру дозволить 

створити належні умови для зростання обсягів та якості надання комплексу 

транспортно-логістичних послуг, а також реалізовувати якісно нову 

регіональну модель сталого розвитку Придніпровського економічного 

району, яка відповідатиме сучасним вимогам господарювання. 
 

 

 

5.2 Оцінювання ефективності управління розвитком рекреаційних 

інноваційних підприємств в умовах міжнародних економічних зв’язків 

Інноваційна діяльність підприємства супроводжується різноманітними 

результатами  ефектами . Під ефектом розуміють досягнутий результат у 

його матеріальному, грошовому та соціальному вимірах. 

При реалізуванні оптимального управлінського рішення важливого 

значення набувають критерії ефективності. Від правильності визначення 

мети та критерію ефективності системи залежить її стратегія, спрямованість 

діяльності, характер функціонування. Мета системи визначає її призначення, 

зміст функціонування. Критерій ефективності – оцінка того, як працює 
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система  чи вона відображає те, якою б ми хотіли її бачити . Мета і критерій 

ефективності важливі і для системи, і для зовнішнього середовища. 

Головною метою G0 для рекреаційних інноваційних підприємств  РІП  в 

умовах міжнародних економічних зв’язків може бути їхній стійкий розвиток, 

реалізація якої зумовлює формування стратегічних та операційних цілей, які 

у сукупності можуть бути подані у вигляді дерева цілей, поданого на рис.  , 

де: 

G1 – виробництво інноваційного рекреаційного продукту; G11 – 

генерування рекреаційних ідей; G12 – науково-дослідна робота; G13 – 

проектно-конструкторська робота; G14 – дослідно-експериментальна робота;  

G2 – виробництво інноваційних рекреаційних товарів та послуг; G21 – 

трансфер інноваційних рекреаційних технологій та інших інновацій; G22 – 

технологічна підготовка виробництва рекреаційних товарів та послуг; G23 – 

виробництво рекреаційних товарів та послуг; G24 – маркетинг;  

G3 – рекреаційна підготовка персоналу; G31 – формування рекреаційної 

компетентності персоналу; G32 – навчання рекреаційними знанням; G33 – 

навчання рекреаційним умінням  діям та операціям ; G34 – надання довідок 

про рекреаційні інновації; G35 – набуття навичок з використання 

рекреаційних інновацій; G36 – дослідження процесу підготовки персоналу та 

прийняття відповідних рішень;  

G4 – впровадження та використання рекреаційних інновацій; G41 – 

ресурсних; G42 – процесних; G43 – продуктових; G44 – ринкових; G45 – 

управлінських; G46 – організаційних;  

G5 – управління  менеджмент ; G51 – прогнозування; G52 – формування 

цілей; G53 – планування; G54 – координування; G55 – організування; G56 – 

стимулювання; G57 – контролювання; G58– регулювання; G59 – оперативне 

управління. 

Розрізняють два види критеріїв ефективності
1
. Критерій ефективності 

першого виду – ступінь досягнення мети системи. Якщо мета системи задана 

областю мети 
oY  або точкою 

oy
, то критерієм ефективності першого виду 

є відстань , яка визначається у метриці простору виходів Y. Мета вважається 

досягненою, якщо 0)),(( oYty  або  )),(( oYty , де  наперед 

завдана мала величина, що вказує на норму адаптації чи норму реакції 

системи 
2
.  

 

                                                 
1 Горский Ю.М., Степанов А.М., Теслинов А.Г.Гомеостатика гармония в игре 
противоречий. Иркутск : Репортер A ,    8. 634 c. 
2 Одрехівський М.В. Проблеми оцінювання стійкості функціонування інноваційних 

підприємств. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 
Маріуполь: Новий світ,    5.С.  9 – 37 
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Рисунок 1 – Дерево мети РІП 

 

Критерій ефективності другого виду – оцінка ефективності шляху 

досягнення мети. Він визначається як деяка функція: f(x,w,y) → extr 

при додаткових обмеженнях:  

F’(W,Y) ,        (1) 

деF’ – вектор-функція;  

‘ – задана область значень F’;  

x – управлінські впливи;  

w – стани об’єкта управління  ОУ);  
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y – виходи ОУ. 

Екстремальне значення f визначає найкращу траєкторію руху системи 

до головної мети. 

При оцінюванні РІП в умовах міжнародних економічних 

зв’язківкоординатами вектора Yможуть бути: 

Y1 – екологічний ефект; 

Y2 – профілактичний ефект; 

Y3 – відновлювальний ефект; 

Y4– лікувальний ефект; 

Y5 – економічний ефект тощо.  

Увесь простір визначення фазових координат об’єкта може бути 

розбитий на простори Y
0
, Y

1
, Y

2
, … . Нехай РІП забезпечує відповідний 

екологічний, профілактичний, відновлювальний та лікувальний ефекти, 

витримуючи при цьому запланований економічний ефект та інші показники у 

заданих межах. Це означає, що виконання всіх цих умов визначає простір Y
0
. 

При не виході вектора Y(t) за межі Y
0
 ОУ працює з максимальною 

ефективністю, інакше кажучи, з мінімальною функцією штрафу
1
. 

Завданням суб’єкта управління (СУ) є утримання ОУ у межах Y
0
 при 

несприятливих умовах функціонування. У реальних умовах об’єкт може 

виходити за межі Y
0
, при цьому основні  контрольовані  показники якості 

його функціонування можуть бути проранговані так, що виділяється простір 

Y
0
  Y

1 
 Y

2 
… . Зі збільшенням значення індексу при Y збільшується і функція 

штрафу та зменшується ефективність функціонування ОУ, а послідовність 

підпросторів Y
i
, визначену таким чином, називають зростаючою.  

Оскільки РІП належать до складних соціальних систем, то доведеться 

мати справу з векторним критерієм ефективності  рекреації, лікування, 

реабілітації, екологічних досліджень, навчання, сервісу та виробництва , 

складові якого – самостійні, незалежні критерії, завдяки чому РІП можна 

віднести до багатокритеріальних систем. У такому випадку ефективним може 

бути штучне введення коефіцієнтів, що дають змогу отримати лінійну 

комбінацію складових векторного критерію, переводячи його тим самим у 

скалярну форму. Звісно, що таке введення зв’язків між незалежними за своєю 

природою складовими не завжди може дати задовільне рішення. 

Достатньо ефективним способом, що використовується у випадках 

векторного критерію, є вибір управлінських рішень, оптимальних за Парето
2
. 

Множина оптимальних за Парето векторних рішень становить таке рішення, 

жодне з яких не домінує у певному розумінні з ніяким іншим із цієї множини. 

Вважають, що кожному управлінню x ε X відповідає набір параметрів f1(x), ..., 

                                                 
1 Одрехівський М. В., Пшик-Ковальська О.О. Проблеми оптимізування управлінських 

рішень в умовах інформатизації рекреаційних інноваційних підприємств. Науковий журнал 
«Економіка: реалії часу».     . №  47  С.3 -47. URL: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/38.pdf. 
2 Новосельцев В.Н. Гомеостаз систем управления. Автоматика и телемеханика.  973. № 5. 
С. 9 –114. 
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fn(x), які необхідно оптимізувати, наприклад, максимізувати. Тоді 

оптимальне, за Парето, управління x
0
 характеризується тим, що не існує 

такого управління x’, для якого fi(x’) ≥fi(x
0
), і = 1,2,...,n, причомуfi(x’) > fi(x

0
) 

хоча б для одного і. 

Отже, до множини управлінських рішень, оптимальних за Парето, 

входять фактично незрівнянні за скалярним критерієм управлінські рішення, 

тобто такі, про які не можна однозначно сказати, яке з них краще. Це 

зумовлено тим, що не можна сказати, який з параметрів f1(x), ... , fn(x) 

важливіший для управління загалом. 

Кожне з множини оптимальних, за Парето, управлінських рішень краще 

від будь-якого іншого за одним з незалежних критеріїв. Якщо множина за 

Парето містить лише одне управління, то воно є найкращим за всіма 

складовими векторного критерію. 

Функціонування РІП, згідно з наведеною моделлю, можна описати у 

такий спосіб. При знаходженні вектора Z(t) у деякій фазовій області Z
m
, ОУ 

функціонує так, що x(t)  X
i
 (і= 0,1,2,...). Якщо Z(t) виходить за межі Z

m
 і 

зовнішні впливи стають менш сприятливими, ОУ переходить у область Y
j
 

(j>і) і функціонує з меншою якістю. У цих умовах можливі такі 

альтернативи:  

а  об’єкт залишається в області Y
j
, функціонуючи з ефективністю F(Y

j
) 

< F(Y
i
) і витрачаючи на управління ресурс W

ij
;  

б  об’єкт під впливом управління X
ij
, сформованого СУ, та споживаючи 

ресурс W
ij
, знову повертається в область Y

i
. 

Алгоритм роботи СУ, що реалізує оператор управління, називають 

алгоритмом управління А. Вхідною інформацією для роботи А служить опис 

траєкторії Y(t) та X(t). Значення Z(t) не суттєві для А і непрямо відображені у 

значеннях Y(t). Однак для збільшення швидкодії А можна, якщо є така 

можливість, врахувати і Z(t) як вхідну інформацію. Тому управлінський 

вплив X(t) формується у вигляді: 

X(t) = A[Y(t),Z(t),W(t)],      (2) 

деW(t) – ресурси, що перебувають у розпорядженні СУ у момент часу t. 

Проблема вибору управлінського рішення полягає у розробленні 

алгоритму управління А, який реалізує стратегію управління, а також у 

розподілі ресурсів управління при різних зовнішніх впливах Z(t). Цей 

розподіл здійснюється, наприклад, оператором В: 

W
ij 

= B(X
i
, Y

i
,Z).       (3) 

На основі алгоритму управління АСУ здійснює утримування ОУ у стані 

рівноваги за рахунок власних ресурсів та при несприятливій дії зовнішніх 

чинників. Властивість будь-якої системи, що перебуває у стані рівноваги, 

називають стійкістю або стійким функціонуванням системи. Тобто для 

стійкої соціально-економічної системи мають існувати цілком визначені 

допустимі межі відхилень від стану рівноваги, що позначаються 

відхиленнями основних виходів Y ОУ і визначають ефективність його 

функціонування, а також часовими інтервалами, впродовж яких можуть 
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відбуватися відхилення. 

Під стійкістю РІП як соціально-економічної системи слід розуміти 

здатність системи управління утримувати ОУ у стані рівноваги, передбаченої 

правилами функціонування РІП та зумовленими технологіями рекреації, 

лікування, реабілітації, сервісу та виробництва. Області рівноваги РІП мають 

відповідати областям фазового простору. Переважно це область 
0Y . Однак 

після збурюючих впливів ОУ може виходити за межі 
0Y  в області 

iY  і 

залишатися там деякий час. СУ формує управлінські впливи з урахуванням 

своїх ресурсів та передає інформацію про вихід об’єкта за межі області 
0Y  

відповідному органові управління, який, своєю чергою, приймає остаточне 

рішення щодо формування управлінських впливів на ОУ та здійснює 

реалізацію прийнятого рішення. Після цього ОУ має повернутися в область 
0Y  або область 

0Y  має розширитися у процесі управління. 

Відомі два способи завдання вимірювань, у тому числі й часових, що 

визначають границі області стійкості
1
. При першому способі на основі 

критерію ефективності першого виду визначається допустимий час виходу з 

області 
0Y  та інтервал часу перебування у зонах 

iY , а максимальний номер 

І такий, що ОУ вважається стійким, якщо: 

y ϵ Y
i
 та i ≤ I.       (4) 

Співвідношення  4  визначає границі області рівноваги, але не визначає 

властивості стійкості, оскільки стан стійкості визначається величиною і 

часом відхилення від області рівноваги. Від цих недоліків захищеним є 

інший спосіб, який ґрунтується на критеріях ефективності другого виду. 

Згідно з ним визначається та фіксується траєкторія об’єкта Y(t), що 

параметрично залежить від часу.  

Обчислюються інтервали часу перебування ОУ в областях Y
i
, які 

позначають через τi. Далі, з допомогою апарату кускової апроксимації, для 

кожного і визначається функція штрафу  значення узагальненого критерію 

ефективності , після чого визначається загальна ефективність 

функціонування об’єкта E(T) за період T, який охоплює час виходу об’єкта зі 

стану рівноваги. Соціально-економічний об’єкт вважається стійким, якщо:  

E(T) ≤ E
0       

(5) 

Отже, стійкість системи управління можна визначити через 

ефективності. Якщо інтегральна оцінка ефективності E(T) ОУ за період часу 

Т не нижча від запланованої (E
0
), то вважається, що впродовж періоду часу Т 

ОУ перебуває у стійкому стані. 

Щодо РІП: 

E(T)=Е(Eнтд(T),Eркр(T),Eрбл(T),Eлкв(T),Eекд(T),Eнвч(T), 

Eсрв(T),Eврд(T)),      (6) 

                                                 
1 Одрехівський М. Оцінка і прогнозування станів та стійкості розвитку валеологічних 

інноваційних структур. Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. Донецьк : 
ДонНУ,    9. № 3–4(57–5  .С. 9  – 98. 
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де Eнтд(T) – ефективність науково-технологічних досліджень;  

Eркр(T) – ефективність рекреації;  

Eрбл(T) – ефективність реабілітації; 

Eлкв(T) – ефективність лікування;  

Eекд(T) – ефективність екологічних досліджень;  

Eнвч(T) – ефективність навчання;  

Eсрв(T) – ефективність сервісу;  

Eврд(T) – ефективність виробничої діяльності РІП. 

Ключовою ефективністю РІП могла б виступати ефективність 

оздоровлення, зумовлена ефективністю профілактики та відновлення станів 

організму пацієнтів, їхнього лікування, оскільки ефективності сервісу і 

виробництва у кінцевому підсумку також впливають на значення 

ефективності оздоровлення через надання належних для організації побуту та 

відпочинку послуг та виготовлення необхідних для оздоровлення засобів. 

Тому у діяльності РІП пріоритетними вважаються ефективність рекреації та 

лікування, які переважно й зумовлюють попит на оздоровлювальні послуги 

РІП, підвищують їхню економічну ефективність як інтегральну ефективність, 

що сприятимепостійному розвитку РІП завдяки ефективному управлінню 

ними. 

Нововведення у рекреаційних інноваційних підприємствах  РІП 
1
 

можуть давати такі види ефектів: економічний, науково-технологічний, 

оздоровлювальний, фінансовий, соціальний, ресурсний, екологічний. У 

даному випадку оздоровлювальний та економічний ефекти мають бути 

взаємозумовленими, хоча інтегральним вважається економічний ефект. 

Оздоровлювальний ефект може бути складовою соціального ефекту
2
, хоча 

при оцінюванні ефективності РІП їх можна розділяти. Оздоровлювальний 

ефект РІП отримують при оздоровленні населення регіону чи країни загалом. 

Він може бути складовою соціального ефекту тих підприємств та організацій, 

працівники яких оздоровилися в умовах РІП. Оздоровлювальна складова 

соціального ефекту для самих РІП виявляється при оздоровленні в умовах 

РІП своїх працівників.  

Ефекти рекреаційних інновацій взаємозв’язані. Безпосередньо 

економічні результати рекреаційної інноваційної діяльності пов’язані із 

науково-технічним, податковим та соціальним ефектами. Своєю чергою, 

ресурсний та екологічний ефекти виникають лише як наслідок науково-

технічного прогресу і опосередковано впливають на економічний ефект 

інноваційної діяльності.  

Економічний ефект визначається перевищенням вартісної оцінки 

                                                 
1 Одрехівський М. В., Одрехівська О.О. Оцінка ефективності валеологічних інновацій. 

Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції  Харків, 4–6 квітня    3 р. : у 3-х т. ; за ред. М. С. 

Гончаренко. Харків,    3. Т. 3. С.  7–20. 
2 Эффективность муниципальных социальных программ: возможность и необходимость 
оценки / Александрова А. Л. та ін.Москва,    3. 35  с. 
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результатів інноваційної діяльності над вартісною оцінкою пов’язаних з нею 

витрат. 

Економічний ефект розраховується за формулою: 

,    (7) 

деЕ – економічний ефект рекреаційної інноваційної діяльності за 

розрахунковий період;  

Et – економічний ефект рекреаційної інноваційної діяльності у t –му 

році; 
Рt – вартісна оцінка результатів інноваційної діяльності у t–му році;  

Зt – вартісна оцінка витрат на інноваційну діяльність у t–му році;  

at – коефіцієнт дисконтування: 

at = 1 / (1 + rt ),      (8) 

де rt – ставка дисконту у t-му році. 

Економічний ефект виникає не лише у дослідників та виробників 

інновацій, але й у їхніх споживачів. Насамперед це стосується продуктових 

інновацій у вигляді відповідної продукції виробничого призначення  товарів 

чи послуг , зокрема може стосуватися і РІП як виробників оздоровлювальних 

послуг та засобів. При цьому виникає мультиплікативний ефект  ефект 

примноження , який відбивається у накопиченні додаткового прибутку від 

подальшого використання інновацій у виробництві товарів та послуг 
1
. 

Науково-технічний ефект супроводжується приростом наукової, 

науково-технічної й технічної інформації. Проте кількісно оцінити його 

практично неможливо. 

Науково-технічні результати інноваційної діяльності
2
 РІП мають 

відповідати таким критеріям: 

1. Відповідність науково-технічних рішень сучасним технологічним 

вимогам у промислово розвинених країнах. 

2. Новизна інновації, яка визначається: 

• з точки зору її технологічної новизни: використанням нових ресурсів; 

новими технологіями; отриманням принципово нових видів товарів і послуг; 

вищим ступенем автоматизації; новою організацією  застосування нових 

технологій  оздоровлювального процесу; 

• з точки зору ринкового середовища: новизною для охорони здоров’я у 

світовому масштабі або ж конкретної країни; новизною лише для РІП. 

3. Значущість інновацій для РІП, яка визначається метою та 

очікуваними результатами. 

Науково-технічні результати можуть бути якісними та кількісними. 

Науково-технічний ефект рекреаційної інноваційної діяльності можна 

                                                 
1 Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент / за ред. В. О. Василенко. Київ: 
ЦУЛ, Фенікс,    3. 44  с. 
2 Одрехівський М. В. Методологія моделювання станів валеологічних технологій та їх 

економічної ефективності. Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. 
Донецьк : ДонНУ,    6.№ 3–4 (39– 40). С. 5 – 22. 
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оцінювати показниками
1
: 

• підвищення науково-технічного рівня виробництва товарів курортного 

попиту, надання оздоровлювальних та сервісних послуг; 

• підвищення організаційного рівня праці, інноваційних та 

технологічних процесів; 

• можливим масштабом застосування  народногосподарським, 

галузевим, на рівні окремих РІП та санаторно-курортних комплексів ; 

•ступенем ймовірності успіху  значним, помірним, низьким ; 

•кількістю зареєстрованих охоронних документів  авторських свідоцтв, 

патентів, ноу-хау, ліцензій тощо ; 

•збільшенням частки нових інформаційних технологій; 

•збільшенням частки нових технологічних процесів; 

•підвищенням рівня автоматизації виробництва товарів та послуг; 

•зростанням кількості науково-технічних публікацій; 

•підвищенням конкурентоспроможності РІП, їх товарів та послуг на 

вітчизняних і закордонних ринках. 

У тих випадках, коли науково-технічні результати можна оцінити у 

вартісному вимірі, стає можливим визначити економічний ефект. Науковий 

ефект, що є результатом фундаментальних та прикладних досліджень, 

оцінюють через потенційний економічний ефект. Науково-технічні 

результати прикладних та дослідницько-конструктивних розробок оцінюють, 

як правило, через очікуваний економічний ефект. У роботі зазначено, що 

 5% результатів прикладних досліджень характеризуються потенційним 

економічним ефектом і  5% – очікуваним  щодо подальшого використання 

прикладних досліджень . Технічний ефект, одержаний завдяки 

впровадженню дослідницько-конструкторських розробок та їхнього 

використання у народному господарстві, оцінюється фактичним економічним 

ефектом. При цьому результати на 7 % визначаються фактичним 

економічним ефектом, і на 3 % – очікуваним. 

Податковий ефект виявляється в економії готівкових коштів суб’єкта 

господарювання завдяки комплексу податкових та інших пільг, що 

надаються виконавцям інноваційних програм та проектів згідно із 

законодавством України. 

Оцінювання соціального ефекту науково-технічних інновацій належить 

до найбільш складних у методологічному аспекті проблем ефективності 

інноваційної діяльності. Деякі прояви соціального ефекту важко або і взагалі 

неможливо оцінити, тоді їх беруть до уваги як додаткові показники 

ефективності галузей національної економіки та враховують при прийнятті 

рішень про пріоритетність проекту та його державну підтримку. 

Соціальні цілі проектів мають превалювати передовсім у формуванні 

державної інноваційної політики, результатами реалізації якої мають стати
2
: 

                                                 
1 Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. Київ: КНЕУ,    3. 5 4 с. 
2 Инновационный менеджмент: [справочное пособие / под ред. П. Н. Завлина. Изд.  -е 
перераб. и доп.]. Москва: ЦИСН,  99 . 55  с  44  с. . 
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• досягнення високого рівня соціальної спрямованості інновацій; 

• якісно новий рівень життя населення; 

• докорінне перетворення структури народного господарства і 

зовнішньої торгівлі у напрямі розвантаження сировинного сектора економіки 

і збільшення внеску обробних галузей; 

•подолання технічного відставання країни; 

•реалізація розвинених соціальних гарантій, які базуються на новому, 

більш високому рівні економічного розвитку. Інноваційні проекти усіх 

суб’єктів господарювання також повинні мати соціальну спрямованість. 

На окремі компоненти соціального ефекту, які мають вартісну оцінку, 

зважають при розрахунках економічного ефекту. Соціальний ефект 

інноваційної діяльності оцінюється: 

• змінами кількості робочих місць на об’єктах, де впроваджуються 

інновації; 

•поліпшенням умов праці робітників; 

•приростом доходів персоналу фірми; 

•змінами у структурі виробничого персоналу та його кваліфікації, у т. ч. 

змінами чисельності працівників, зокрема жінок, зайнятих шкідливими 

видами праці, змінами чисельності працівників різної кваліфікації, та тих, хто 

потребує її підвищення; 

• змінами у стані здоров’я працівників об’єкта, що визначаються за 

допомогою рівня втрат, пов’язаних з виплатами із фонду соціального 

страхування, та витратами на охорону здоров’я; 

•збільшенням тривалості вільного часу населення тощо. Основним 

методом оцінки соціального ефекту є експертний. 

Експертиза очікуваних соціальних наслідків інновацій може бути 

організована у різних формах:  

   індивідуальна або колективна експертиза кваліфікованими фахівцями 

різних сфер діяльності;  

   соціологічні опитування працівників та населення;  

3  всенародні референдуми за проектами, що стосуються інтересів 

різних верств суспільства чи регіону. 

Ресурсний ефект відображає вплив інновацій на обсяг виробництва і 

споживання того чи іншого виду ресурсів. Він виявляється у вивільненні 

ресурсів на підприємстві, у т. ч. матеріальних, трудових, фінансових. 

Цей ефект виникає внаслідок появи нової техніки, технології, 

раціоналізаторських пропозицій, тобто тісно пов’язаний з науково-технічним 

ефектом інноваційної діяльності. Ресурсний ефект, як правило, може бути 

оцінений у вартісному вираженні і повністю входить до складу економічного 

ефекту. 

Ресурсний ефект може бути відображений показниками поліпшення 

використання ресурсів: 

• зростанням продуктивності праці  або зменшенням трудомісткості ; 

• зростанням фондовіддачі основних засобів  або зменшенням 
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матеріаломісткості ; 

• зростанням матеріаловіддачі  або зменшенням матеріаломісткості ; 

• прискоренням оборотності виробничих запасів, дебіторської 

заборгованості, грошових коштів тощо. 

Екологічний ефект характеризує вплив інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання на довкілля
1
. 

Створення складних технологічних систем приводить до значного 

збільшення техногенного навантаження та екологічного ризику. Особливої 

актуальності в екологічній оцінці інновацій набуває їхня екологічна безпека. 

Через це необхідно підвищувати вимоги до якості проектування, 

виготовлення, експлуатації складних технічних систем, їхньої надійності; 

створення технічних засобів, що автоматично блокують наслідки недоліків у 

рівні організації праці, техніки й технології, що запобігає аваріям і ліквідує 

їхні наслідки. 

Екологічний ефект інноваційної діяльності оцінюється: 

• зменшенням забруднення атмосфери, землі, води шкідливими 

компонентами; 

•зменшенням кількості відходів виробництва; 

•поліпшенням ергономічності виробництва  зниженням рівня шуму, 

вібрації, електромагнітного поля тощо ; 

•забезпеченням високої екологічності продукції; 

•зниженням сум штрафів за порушення екологічного законодавства і 

нормативних документів. 

Екологічний ефект тісно пов’язаний із соціальним. Вартісна оцінка 

соціальних і екологічних результатів (Pt), яка входить до складу 

економічного ефекту, може здійснюватися за формулою: 

     (9) 

деR jt — величина j-го результату у натуральному вираженні у t-му році; 

ajt — вартісна оцінка одиниці окремого результату у t-му році. 

Економічний ефект від розроблення новації, впровадження її 

безпосередньо у тій же РІП  перетворення на інновацію  чи від продажу 

може бути потенційним або фактичним  реальним, комерційним , а науково-

технологічний, оздоровлювальний, соціальний та екологічний ефекти можуть 

мати форму тільки потенційного економічного ефекту
2
. Якщо брати до уваги 

тільки кінцеві результати впровадження чи продажу новинок, то будь-який 

вид інноваційної діяльності можна оцінити у вартісному вигляді. Критеріями 

остаточної оцінки тут є: час отримання фактичного економічного ефекту; 

рівень ризику вкладення інвестицій в інновації.  

При аналізі ефективності інноваційної діяльності організацій 

                                                 
1 Харів П. С., Собко О.М.Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств 

регіону. Тернопіль : ТАНГ,    3.     с. 
2 Анискин Ю. П., Лукьянов А. И. Инновационный менеджмент. М.: МИЭТ,,     .     с. 
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враховують фактори зіставленості варіантів аналізування та оцінювання, а 

саме: часу; якості; масштабу; освоєності об’єкта; метод отримання 

інформації; умови застосування об’єкта; фактор інфляції; ризику та 

невизначеності.  

Однак критерієм прийняття управлінських рішень у РІП мають бути 

оздоровлювальний та економічний ефекти. У даний час, відповідно до 

рекомендацій ЮНІДО  Організації Об’єднаних Націй з промислового 

розвитку , вже розроблені та використовуються на практиці показники 

оцінки ефективності інноваційної діяльності, але вони мають лише 

економічний характер. У РІП оздоровлювальний та економічний ефекти 

взаємозумовлюються. Тому тут необхідні такі підходи до оцінки 

ефективності рекреаційних інновацій, які б цю взаємозумовленість 

враховували. 

Для оцінювання економічної ефективності рекреаційних інновацій 

доцільно використовувати статичні й динамічні математичні методи. 

Статичні методи належать до простих, які використовуються головним 

чином для швидкого та наближеного оцінювання економічної привабливості 

інновацій. Вони можуть бути рекомендовані для застосування на ранніх 

стадіях експертизи інновацій, а також для інновацій, що мають короткий 

інвестиційний період. До найбільш часто використовуваних у практиці 

економічного аналізу показників статичного оцінювання економічної 

ефективності інновацій слід віднести: сумарний  або середньорічний  

прибуток, отримуваний у результаті реалізації інновації; рентабельність 

інвестицій  проста норма прибутку ; період окупності інвестицій. Динамічні 

методи оцінювання економічної ефективності базуються на дисконтуванні 

грошових потоків. До них належать методи: поточної вартості, 

рентабельності та ліквідності. Математичний апарат теорії марковських 

ланцюгів доцільно використовувати для дослідження фінансових показників 

і економічної ефективності рекреаційних інновацій у статичному та 

динамічному режимах. 
 

 

 

5.3 Систематизація методів оцінки інвестиційного потенціалу 

підприємств роздрібної торгівлі 

За сучасних умов загострення конкурентної боротьби на споживчому 

ринку вимагає від підприємств роздрібної торгівлі посилення існуючих та 

формування нових конкурентних переваг, що забезпечується розвитком їх 

інвестиційного потенціалу. Запорукою зміцнення інвестиційного потенціалу 

торговельних підприємств є застосування ефективного управління, 

складовою якого виступає його оцінка. Це обумовлює необхідність 

удосконалення системи оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі та забезпечення її відповідності сучасним вимогам 

практики. 

В економічній практиці існує велика кількість методів оцінки 
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потенціалу підприємства, однак вони мають недостатню вивченість як на 

рівні окремої галузі, так і на рівні підприємства. Методики оцінки 

промислового, виробничого або ресурсного потенціалу добре відомі й 

орієнтовані на розрахунки кількісних показників і якісних характеристик 

чинників, що враховуються. У той же час не достатньо напрацьованими є 

методики оцінки інвестиційного потенціалу. Досить часто зустрічається 

випадки оцінювання інвестиційного потенціалу за допомогою методик 

оцінювання економічного потенціалу. 

Широку теоретичну базу для вивчення методів оцінки економічного 

потенціалу підприємств, представляють праці таких учених, як 

Н.В. Ващенко, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, М.І. Лагун, Є.В. Мніх, 

Л.І. Самоукін, А.М. Телиженко, О.С. Федонін та ін.  

У практиці господарювання виділяються різні методи оцінки 

економічного потенціалу підприємства, кожний із яких має позитивні й 

негативні сторони, тому підприємство самостійне вибирає необхідний метод 

з урахуванням умов здійснення господарської діяльності.  

В Україні для оцінювання інвестиційної складової економічного 

потенціалу можливе застосування методів: BSC, «Керування економічним 

потенціалом», «Квадрат потенціалу», порівняльна характеристика яких 

наведена в табл.  . Проте особливої важливості набуває використання саме 

методик оцінювання інвестиційного потенціалу як такого, що вимагає 

порівняльного аналізу існуючих методів його проведення. Принципи 

оцінювання визначають різні підходи і методи до оцінювання інвестиційного 

потенціалу підприємств. В економічній науці існують різні класифікації 

методів і способів оцінювання інвестиційного потенціалу. Класифікацію 

методів оцінки здійснено відповідно до різних ознак залежно від типів 

зв’язків ресурсів, можливостей і компетенцій. 

Дослідження існуючого стану методичного забезпечення оцінювання 

інвестиційного потенціалу дозволило подати наступну класифікацію  рис.   . 

I. Залежно вiд методики визначення оціночних показників можна 

видiлити три підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу: агрегатний, 

коефiцiєнтний, інтегральний. 

   сутнiсть агрегатного пiдходу полягає в обчисленні оціночних 

показникiв-агрегатiв, що розраховуються на пiдставi фiнансової звiтностi. 
1
 

Прикладом використання агрегатного пiдходу є побудова балансових 

моделей оцiнки фінансового стану підприємства або використання методу 

чистих активів у витратному  майновому  підході до визначення вартості 

підприємства, що зустрічаються в оцінці інвестиційного потенціалу. 

Недоліками цих моделей є непридатність для просторово-часових 

порiвнянь, оскiльки вони не враховують змiни вартостi в часi, та вiдсутнiсть 

                                                 
1 Управління потенціалом торговельного підприємства : Звіт з НДР  заключний  / Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі / Керівник проф. Власова Н. О. / Н. О. Власова, Н. С. 

Краснокутська, М. А. Дядюк та ін. № держ. реєстрації    6U    33. Харків : ХДУХТ,    7.  
3 7 с. 
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чiтких орiєнтирiв щодо їх прийнятного розмiру й динамiки; 

   коефiцiєнтний пiдхiд передбачає розрахунок вiдносних показникiв 

для оцiнювання інвестиційного потенціалу. Вiн дозволяє оцiнити залежнiсть 

мiж рiзними складовими фiнансової звiтностi та їх динамiку, тобто усуває 

статичнiсть; є простим у розрахунках; нiвелює вплив iнфляцiї. Цi переваги 

роблять даний пiдхiд одним iз найбiльш розповсюджених за сучасних умов 

господарювання;  

3  iнтегральний пiдхiд для отримання узагальнюючого висновку щодо 

інвестиційного потенціалу передбачає використання спецiально розроблених 

економiко-математичних моделей на основi попередньої математичної 

обробки значного обсягу статистичної iнформацiї, методів рейтингової 

оцінки. 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів управління 

економічним потенціалом підприємства 

Ознака 

Метод 

BSC 
Управління 

економічним потенціалом 

Графоаналітичний 

«квадрат потенціалу» 

Об'єкт 

дослідження 

Фінансові і 

нефінансові 

показники 

Ключові показники, що 

впливають на ефективність 

діяльності та реалізацію 

стратегії 

Окремі елементи 

потенціалу 

Базисні елементи 

потенціалу, які 
використовуються 

в даних методах 

Фінансовий, 

інвестиційний, 
кадровий, 

споживчих запитів, 

внутрішньої 
операційної 

ефективності 

Споживчих запитів, 

внутрішньої операційної 
ефективності, кадровий, 

фінансовий, інвестиційний, 

відтворювальний, взаємодія 
із зовнішнім середовищем 

Фінансовий, 

інвестиційний, 
маркетинговий, 

організаційна 

структура, 
виробництво, збут, 

розподіл 

Сфера 

застосування 

Універсальний Універсальний Універсальний 

Простота 

застосування 

Помірковано 

простий 

Простий Помірковано простий 

Цілі дослідження 

Максимізація 

вартості компанії 

Оптимізувати вплив 

ключових показників на 
ефективність діяльності 

підприємства 

Установити зв'язки між 

кількісними та 
якісними елементами 

потенціалу, рівень його 

розвитку 

 

II. Залежно вiд способу спiвставлення показникiв оцiнювання 

інвестиційного потенціалу пiдприємства можна видiлити пiдходи, якi 

передбачають використання як бази порiвняння еталонiв або нормативiв, та 

показники, якi характеризують інвестиційний потенціал на основi його 

динамiки: 

   показники, якi передбачають порiвняння iз нормативами, тобто 

допустимими критичними значеннями, межами, складають бiльшiсть 

пiдходiв до оцiнювання інвестиційного потенціалу. Здебільшого це 

показники коефiцiєнтного та iнтегрального пiдходу; 

   показники, якi передбачають порiвняння з еталонами  стандартами, 
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що можуть виводитись за даними сукупностi дослiджуваних пiдприємств, 

середньогалузевими даними тощо . Здебільшого еталони використовуються у 

пiдходах до оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства, що передбачають 

здiйснення рейтингових оцiнок; 

3  показники, якi характеризують стан явища, що вивчається, на основi 

своєї динамiки. У даному випадку висновок про інвестиційний потенціал 

пiдприємства можна зробити на основi порiвняння фактичних i 

ретроспективних даних показника.  
 

 
Рисунок 1 – Класифікація методичного забезпечення 

оцінюванняінвестиційного потенціалу підприємства  
Джерело: побудовано автором  

 

III. За ступенем обґрунтованості можна видiлити формалiзованi та 

неформалiзованi методичнi пiдходи до оцiнки фiнансової стiйкостi 

підприємства: 

   в основу формалiзованих методiв покладено науково обґрунтованi i 

доведенi аналiтичнi залежностi. Цi методи є бiльш обґрунтованими, завдяки 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦIНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМТСВА 

За методикою визначення оцiночних показникiв 

 Агрегатний пiдхiд 
 Iнтегральний пiдхiд 

 Коефiцiєнтний пiдхiд 

 

Залежно вiд способу спiвставлення показникiв 

 Пiдходи, що передбачають використання нормативiв 
 Пiдходи, що передбачають порiвняння з еталоном 

 Пiдходи, що передбачають спiвставлення в динамiцi 

За ступенем обґрунтованостi 
 Формалiзованi пiдходи 

 Неформалiзованi пiдходи 

За прийомами, що використовуються пiд час оцiнки 

 Пiдходи, що передбачають використання спрощених прийомiв 

 Пiдходи, що передбачають використання розгорнутих прийомiв 

За ступенем унiверсальностi 
 Унiверсальнi 

 Спецiалiзованi 

За методами, що використовуються під час оцінки 

 Пiдходи, що передбачають використання кількісних методів оцінки  
 Пiдходи, що передбачають виористання якісних методів оцінки  

 Пiдходи, що передбачають використання змішаних методів оцінки 
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чому отримали широке використання в практицi вiтчизняних пiдприємств: 

iнтегральний, дисконтування, ланцюгових пiдстановок, логарифмiчний, 

диференцiйний, видiлення впливу окремих факторiв тощо; 

   неформалiзованi методи заснованi на характеристицi аналiтичних 

процедур на логiчному рiвнi i не передбачають жорстких аналiтичних 

взаємозв’язкiв i залежностей. Це методи: порiвняльний, експертних оцiнок, 

побудови системи показникiв і аналiтичних таблиць, тощо. 

I . Залежно вiд прийомiв, що використовуються пiд час оцiнки, 

видiляють пiдходи, що передбачають використання спрощених прийомiв 

оцiнки, та пiдходи, що передбачають використання розгорнутих прийомiв: 

   до спрощених прийомiв оцiнки інвестиційного потенціалу 

пiдприємства належать горизонтальна i вертикальна  структурна  оцінка, 

оцiнка за допомогою фiнансових коефiцiєнтiв; 

   розгорнутi прийоми оцiнки передбачають порiвняння показникiв у 

динамiцi, iз середньогалузевими показниками  показниками пiдприємств-

конкурентiв , визначення впливу окремих факторiв на результативний 

показник. Такими прийомами є трендовий, порiвняльний i факторний аналiз. 

 . За ступенем унiверсальностi можна видiлити унiверсальнi та 

спецiалiзованi пiдходи до оцiнювання інвестиційного потенціалу: 

   унiверсальнi пiдходи використовуються для оцiнювання 

інвестиційного потенціалу пiдприємства, незалежно вiд галузевих i 

господарських особливостей; 

   спецiалiзованi пiдходи застосовуються пiд час оцiнювання 

інвестиційного потенціалу як суб'єктiв конкретної сфери економічної 

діяльності  наприклад, промисловості, агропромислового комплексу, 

торгiвлi . Саме такі підходи є доцільними в оцiнюванні інвестиційного 

потенціалу, оскільки дозволяють забезпечити адекватність процесу оцiнки. 

 І. За методами, що використовуються під час оцінки інвестиційного 

потенціалу підприємства, можна виділити підходи, які передбачають 

застосування кількісних, якісних та змішаних методів: 

   перша група передбачає використання таких кількісних методів 

оцінки, як: індексний, коефіцієнтний; 

   друга група підходів передбачає застосування рейтингового, бального 

методів оцінки; 

3  змішані методи оцінки інвестиційного потенціалу являють собою 

поєднання кількісних і якісних методів. 

Як вже відзначалося раніше, серед сучасних науковців відсутня єдина 

думка щодо методичного забезпечення оцінювання інвестиційного 

потенціалу підприємства. Вивчення опублікованих робіт виявило наявність 

чіткої галузевої спрямованості існуючих методичних підходів до оцінки. 

Більша увага звичайно приділяється оцінці інвестиційного потенціалу 

підприємств промисловості, зокрема – машинобудування, агропромислового 

комплексу, коксохімічної, харчової промисловості, тощо. У торгівлі 

дослідженням оцінки інвестиційного потенціалу та інвестиційної 
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привабливості приділяється поки що недостатньо уваги. Зокрема можна 

виділити праці Гречиної І.В., Боліновської Н.Я., Москаленка А.А.
 

Ще одною проблемою сучасного етапу дослідження інвестиційного 

потенціалу підприємств є переважна оцінка саме його зовнішньої складової – 

інвестиційної привабливості. Оцінка внутрішньої складової – інвестиційної 

спроможності підприємства, знаходиться майже поза увагою дослідників
1
. 

Пропонуємо зробити короткий огляд методик оцінки інвестиційного 

потенціалу з метою визначення їх достатності та адекватності потребам і 

інтересам інвесторів підприємств торгівлі. 

Законодавчий підхід до оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства зводиться до аналізу фінансово-економічного стану за 

затвердженими методиками інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 

та поглибленого аналізу фінансово-господарського стану.  

Зазначені методики розроблені на основі старих форм фінансової 

звітності, що потребує їх трансформацію відповідно до нових положень 

 стандартів  бухгалтерського обліку.  

«Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського 

стану підприємств та організацій» затверджена Наказом Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств №   від  7 червня  997 р. на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від  5 листопада  996 р. 

№ 4 3   4 3-96-п  «Про Положення про реєстр неплатоспроможних 

підприємств та організацій» для забезпечення єдиного підходу при 

проведенні поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 

підприємств та організацій
2
. 

Поряд з аналізом фінансового стану Методика передбачає аналіз 

виробничо-господарської діяльності підприємства. Результати аналізу 

заносять у зведену форму «Основні фінансово-економічні показники та 

коефіцієнти». Після цього робиться висновок щодо доцільності чи 

недоцільності внесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних 

підприємств та організацій. 

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств 

і організацій затверджена за Наказом голови Агентства запобігання 

банкрутства від  3.  .9  №   відповідно до Закону України від    вересня 

 99  р. № 56  «Про інвестиційну діяльність», Положенням про Агентство з 

питань запобігання банкрутства підприємств і організацій, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від    серпня  996 р. №99 , і у 

                                                 
1Організація і управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості : 

монографія / Ю. І. Плєтєнь, Н. В. Ващенко. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. економіки п-ва; 

Донецьк : [ДонНУЕТ],     .  77 с. 
2 Колеснік Я. В. Відтворення основних засобів: види, форма та джерела фінансування. 

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : Економічні науки.    9. №  . С. 

130– 33. [Електронний ресурс] URL: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
Soc_Gum/Vddfa/2009_2/ Kolesnik.pdf>. 
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виконання Постанови Кабінету Міністрів України від  5 листопада  996 р. 

№ 4 3 «Про положення про реєстр неплатоспроможних підприємств і 

організацій» для забезпечення організаційної роботи, зв'язаної з залученням 

вітчизняних і закордонних інвесторів до фінансування заходів, спрямованих 

на оздоровлення підприємств і організацій.  

Ця методика була розроблена з метою прискорення реалізації 

інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних і іноземних 

підприємців, надання методичної допомоги фахівцям, що займаються 

розробкою заходів щодо проведення оздоровлення виробничої сфери. Для 

визначення показників відповідно до методу інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості використовуються дані фінансової звітності 

підприємства. Відповідно до методики оцінка інвестиційної привабливості 

суб’єкта здійснюється за наступними шістьма групами: 

1) показники оцінки майнового стану; 

2) показники оцінки фінансової стійкості  платоспроможності ; 

3) показники оцінки ліквідності; 

4) показники оцінки прибутковості; 

5) показники оцінки ділової активності; 

6) показники оцінки ринкової активності. 

Усім групам показників оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств та організацій, а також показникам, розміщеним у цих групах, 

присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні числові значення.  

Не зважаючи на комплексність даної методики, їй властиві такі 

недоліки: 

 . Отримані великі масиви значень показників фактично не дають 

можливість зробити остаточний висновок про вибір об'єкта інвестування, що 

можливо лише при порівнянні інвестиційної привабливості різних 

підприємств. 

 . Наведена методика містить лише базові, тобто узагальнюючі 

показники оцінки фінансового стану для будь-якого підприємства, без 

урахування впливу галузевої специфіки. 

3. Методика слугувала цілям оцінки інвестиційної привабливості, 

насамперед, підприємств і організацій, які підлягали приватизації і 

знаходилися, відповідно, у державній  комунальній  власності.  

Виходячи з цього, оцінка інвестиційної привабливості має базуватися на 

використанні складної комплексної методики, що передбачає оцінку не лише 

ресурсної складової, але й компетенцій і можливостей підприємства, серед 

яких, на нашу думку, доцільно звернути увагу на такі чинники, як: 

- наявність або відсутність конкурентних переваг підприємства на 
споживчому ринку; 

- характеристики структури власності, яка забезпечує захист 

акціонерного капіталу; 

- наявність або відсутність потенціалу отримання високих доходів на 
вкладений капітал; 
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- наявність або відсутність унікальної концепції бізнесу, чіткого 

розуміння стратегії розвитку компанії, детального бізнес-плану тощо. 

Перелік чинників має охоплювати всі сфери діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі. Погоджуємося з Зайцевою Н. відносно того, що під час 

обґрунтування чинників найбільш ефективною є використання експертної 

оцінки
1
. 

Іншу позицію щодо складу чинників висловлює Гатаулліна Р.А., яка 

класифікує їх на виробничо-технічні, ресурсні, інституційні, нормативно-

правові, інфраструктурні, експортного потенціалу, ділової репутації та ін., 

кожний із яких характеризується різними показниками.
2
 

Окремо виділяються такі чинники, як: характер привабливості для 

інвестора виду і напрямку підприємництва; рівень значущості корпоративної 

організації бізнесу; рівень прогресивності взаємин бізнесу з адміністрацією 

регіону; місце і роль бізнесу у суспільному розподілі і кооперації праці.  

Що стосується визначення вартості підприємства під час оцінки 

інвестиційного потенціалу, то даний показник є важливою комплексною 

фінансовою оцінкою, яка відображає економічну ефективність 

функціонування підприємства, його фінансовий добробут і інвестиційну 

привабливість. 

Порівняльна характеристика розглянутих методів за різними 

параметрами наведена в таблиці  .  

Серед основних параметрів, за якими здійснювалося порівняння, слід 

відзначити наступні: переваги і недоліки методик оцінювання, простоту 

 прості, помірно прості, помірно складні, складні  і сферу застосування 

 універсальні та застосовані в підприємствах певної галузі , можливість 

застосування в підприємствах роздрібної торгівлі.  

Відповідно до результатів проведеного дослідження порівняння існуючі 

методи оцінювання інвестиційного потенціалу було розділено на три групи: 

   методи, які доцільно використовувати під час оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі  універсальні 

методи, або ті, що розроблено саме для підприємств торгівлі ; 

   методи, які можуть бути умовно використані під час оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, тобто повинні 

бути доповнені показниками, що враховують галузеву специфіку; 

3  методи, які не можуть бути використані під час оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. 

У цілому аналіз вітчизняних та закордонних наукових джерел виявив 

відсутність єдиного підходу до побудови відповідного алгоритму оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. 

                                                 
1 Зайцева Н. Как оценить инвестиционную привлекательность? Банки и деловой мир. 2015. 
№  . С.  7–30. 
2 Гатауллин Р. А. Формирование экономического потенциала машиностроительного 

комплекса посредством инвестиций : автореф. дисс. … канд. экон. наук : спец.   .  . 5. 
Ижевск,    7.    с. 
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Таблиця 2 – Порівняльна характеристика методів оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємства  

Критерії 

порівняння 

Методика 

інтегральної 

оцінки 

інвестиційної 

привабливості 

Методика 

проведення 

поглибленого 

аналізу фінансово-

господарського 

стану 

Методика 

оцінювання 

Зайцевої Н. 

Методика 

оцінювання 

Гатаулліна Р.А. 

Об’єкт 

дослідження 

    

інвестиційний 

потенціал 
    

інвестиційна 

привабливість 
+ + + + 

Переваги Комплексне 

оцінювання 

Комплексне 

оцінювання за 
зведеним 

інтегральним 

показником 

Дозволяє оцінити 

поточний стан 
підприємства, 

фактори, що 

впливають на інв. 

приваб-ливість, 

поточну вартість 

підприємства і 

показники 

майбутніх 
грошових потоків 

від інв. проекту 

Дозволяє 

достатньо 
об’єктивно 

приймати рішення 

про інвестування 

фінансових 

ресурсів 

Недоліки Вимагає 

коректування 

показників 

відповідно до 

існуючого ПСБО 

Не дозволяє 

зробити оста-

точний вибір 

об’єкта інвес-

тування; вимагає 

коректу-вання 

показників 
відповід-но до 

існуючого ПСБО 

Відсутність 

показників щодо 

галузевих 

особливостей 

Складна для 

використання в 

невеликих за 

розміром 

підприємствах 

Простота 

застосування 

Проста Помірно проста Складна Складна 

Сфера 

застосування 

Універсальна Універсальна Універсальна  Виробничі 

підприємства 

Можливість 

застосування в 

підприємствах 

роздрібної 

торгівлі 

Застосуємо з 

урахуванням 

доповнення 

показниками, що 

враховують 
галузеву 

специфіку 

Застосуємо з 

урахуванням 

доповнення 

показниками, що 

враховують 
галузеву специфіку 

Застосуємо з 

урахуванням 

доповнення 

показниками, що 

враховують 
галузеву 

специфіку 

Не застосуємо 

Джерело: побудовано автором 
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5.4 Актуальні аспекти антикризового управління підприємством 

Загальновідомим та визнаним в економічній літературі та практиці є той 

факт, що кризи є невід’ємним та закономірним етапом розвитку будь-яких 

економічних систем як на макро-, так і на мікрорівні. Тому головною метою 

управління відповідного рівня є максимальне розтягування в часі етапів 

економічних циклів, які передують настанню кризи, а також застосування 

заходів з пом’якшення негативних наслідків та впливів настання кризових 

етапів розвитку економічної системи. Задачі з управління кризовими 

явищами та їх наслідками на мікрорівні, зрозуміло, повинні вирішуватися на 

рівні управління державою та окремими галузями економіки. Задачі ж з 

управління проявами кризи в діяльності підприємства переважно 

підпорядковані його менеджменту та власникам. 

Економіка України на всьому етапі свого існування характеризується 

високим рівнем кризовості, в результаті дії дуже значного та різнопланового 

спектру негативних факторів та явищ. Однак стосовно стану економіки 

України у      році, слід зауважити появу та вплив нового надзвичайно 

потужного негативного фактору, який здійснює свій негативний вплив як з 

боку світової економіки, так і багатократно посилюється на рівні 

національної економіки України. Таким потужним руйнівним фактором, 

зрозуміло, є пандемія C  ID- 9 в світі та її наслідки в розрізі суттєвого 

послаблення національних економік через запровадження карантинних 

заходів та виникнення додаткового навантаження на бюджети різних рівнів 

через виникнення незапланованих додаткових витрат на боротьбу з 

поширенням хвороби. 

Все це обумовлює початок нового етапу в дослідженнях проблеми 

антикризового управління та повернення інтересу дослідників до цього 

питання, особливо на рівні підприємства, зокрема враховуючи той факт, що 

криза є також закономірним етапом життєвого циклу підприємства. 

Для визначення нових аспектів у проблемі антикризового управління 

підприємством, слід провести аналіз тлумачення дослідниками сутності 

самого поняття «антикризове управління» на всьому шляху еволюції 

наукових поглядів. 

Слід зауважити, що на початку дослідження проблеми антикризового 

управління підприємством, воно розумілося як зовнішня відповідно до 

підприємства функція управління, яка не знаходиться в підпорядкуванні 

менеджменту організації, а реалізується сторонніми фахівцями в умовах, 

якщо банкрутство підприємства може мати значні суспільні негативні 

наслідки. Однак на сьогодні такий погляд вже не є актуальним і антикризове 

управління сучасні дослідники вважають однією з внутрішніх підсистем 

управління підприємством
1
. 

Отже, розглянемо існуючі погляди на розуміння сутності антикризового 

управління. 

                                                 
1 Коляденко І.І., Кавтиш О.П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. 
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон,     . № -  45 . С. 7-10. 
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Е.А. Уткін в своїх працях трактує антикризове управління як «складову 

загального менеджменту на підприємстві, що використовує його кращі 

прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим 

ускладненням у діяльності підприємства, забезпечення його стабільного 

успішного господарювання».
1
 

В.І. Кошкін визначає антикризове управління, як «механізм уникнення 

банкрутства та покращення фінансового стану підприємства».
2
 

І.А. Бланк вважає, що антикризове управління – це «постійно діючий 

процес виявлення ознак кризових явищ та реалізації генерального плану 

недопущення поширення кризових явищ й стагнації розвитку підприємства, 

який здійснюється протягом усього періоду його функціонування».
3
 

Л. Лігоненко розуміє антикризове управління як «спеціальне, постійно 

організоване управління, націлене на оперативне виявлення ознак кризового 

стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з 

метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, 

недопущення виникнення ситуації його банкрутства».
4
 

Е.М. Коротков вважає, що антикризове управління – це «управління, в 

якому поставлено певним чином передбачення небезпеки кризи, аналіз її 

симптомів, заходів по зниженню негативних наслідків кризи та використання 

її факторів для подальшого розвитку».
5
 

Проблемі ідентифікаціїї поняття «антикризове управління 

підприємством» приділила увагу ще дуже значна кількість науковців, таких 

як А. Грязнова, С. Рамазанов, Л. Ситник, В. Панагушин, А. Большаков, 

М. Колісник і багато інших. Однак в цілому можна побачити, що в 

загальному вигляді дослідники проблеми розуміють її у вузькому та 

широкому сенсі: 

- у вузькому погляді проблема антикризового управління бачиться 

дослідниками як проблема управління насамперед фінансовим станом 

підприємства, головним чином, управління його ліквідністю і 

платоспроможністю; 

- у широкому сенсі, антикризове управління розуміється як 

ідентифікація та управління усім спектром загроз, які можуть чинити 

негативну дію на стабільність становища підприємства, та управління 

проявом негативних наслідків цих загроз на всі ділянки роботи підприємства. 

Слід зауважити, що на сьогоднішній час більш поширеним серед 

науковців є саме другій – широкий погляд на проблему антикризового 

                                                 
1 Уткин Э.А. Антикризисное управление. Москва: Экмос,  997. 4   с. 
2 Кошкин В. И. Антикризисное управление:  7-модульная программа для менеджеров 

«Управление развитием организации». Модуль   . Москва: ИНФРА-М,     . 5   с. 
3 Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев: Эльга, Ника 

Центр,    6. 67  с. 
4 Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та 

практичний інструментарій: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,     . 5   с. 
5 Коротков Э.М. Антикризисное управление / под ред. Э. М. Короткова. Москва: ИНФРА-
М,     . 43  с. 
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управління підприємством. Тому саме такий погляд буде використано в 

подальшому дослідженні. 

Більш ґрунтовний аналіз існуючих поглядів на антикризове управління 

підприємством можна відобразити у схематичному вигляді  рис.   . 
 

 
Рисунок 1 – Підходи до визначення сутності антикризового управління 

підприємством 
Джерело: побудовано з використанням 1 
 

Отже, як бачимо, ширина поглядів охоплює багато нюансів – від 

управління неплатоспроможністю підприємства до забезпечення високої 

ефективності використання ресурсів та роботи підприємства в умовах 

адаптації до існуючого кризового середовища. 

Розглянемо наступний аспект у визначенні сутності антикризового 

управління підприємством. Аналізуючи поняття, можна відзначити, що різні 

автори бачать по різному і реалізацію заходів антикризового управління 

відповідно до періоду виникнення кризових явищ у діяльності підприємства. 

На рисунку   відображено результати аналізу інформації про 

антикризове управління підприємства відносно до моменту появи кризових 

явищ в його діяльності та настання їх негативних наслідків. 

Рисунок 2 – Ідентифікація сутності антикризового управління підприємством 

відповідно до моменту прояву кризи 
Джерело: побудовано з використанням 2 

                                                 
1 Романяк Г.М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного 
ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства.    6. № . С.  35-

239. 
2 Коляденко І.І., Кавтиш О.П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. 
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон,     . № -  45 . С. 7-10. 
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- виявлення ознак кризового стану підприємства, ліквідація негативних наслідків 

криз, забезпечення стабільного стану підприємства 

- попереджуюче управління, яке попереджає або мінімізує вірогідність настання 

криз в діяльності підприємства 

- забезпеченні розвитку та підвищення ефективності роботи підприємства та 

використання наявних ресурсів в умовах кризового середовища 

- заходи з уникнення банкрутства та фінансове оздоровлення підприємства, 

управління його фінансовим станом 
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Управління в умовах 

загальної кризи 
Передкризове 

управління 

Управління в умовах 

кризи підприємства 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

254 

Слід зауважити, що деякі науковці відносять в окрему групу поглядів 

управління на межі банкрутства. Однак, на наш погляд, ці погляди мають 

відноситися до групи управління в умовах кризи, бо банкрутство фактично є 

наслідком настання кризи і є фактично її проявом. 

Узагальнюючи інформацію, наведену на рис.   та  , можна зробити 

висновки про визначення антикризового управління підприємством, яке, на 

наш погляд, найбільше відповідає сучасним реаліям діяльності підприємства. 

Отже, антикризове управління підприємством – це попереджуюче 

управління, яке попереджає або мінімізує вірогідність настання криз в 

діяльності підприємства, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності 

роботи підприємства та ефективність використання наявних в нього ресурсів. 

Тобто антикризове управління повинно передувати настанню кризи,а не 

бути інструментом ліквідації її наслідків. 

Після визначення сутності поняття «антикризове управління 

підприємством» доцільно визначитися, що ж є предметом, об’єктом, 

суб’єктом, цілями та заходами такого управління. 

Цікавими в цьому аспекті є погляди, запропоновані Єпіфановою І.Ю. та 

Оранською Н.О. 
1
. В своїй роботі вони пропонують розуміти під предметом 

антикризового управління причини кризи, фактори, що її викликають та 

наслідки, до яких вона призводить.  

Об’єктом, погоджуючись з Важинським Ф.А. та Колодійчуком А.В., 

автори пропонують вважати виникнення та поглиблення кризи розвитку 

підприємства, її усунення і запобігання 
2
. 

Суб’єктами антикризового управління підприємством пропонують 

вважати власників та функціональних антикризових управлінців, 

представників кредиторів, санаторів, державних органів, тощо. 

Аналізуючи вище наведену інформацію відносно до запропонованого в 

даному дослідженні визначення сутності антикризового управління, можна 

погодитися з баченням об’єкта такого управління. Однак перелік предметів 

аналізованого виду управління має бути, на наш погляд, доповнено 

наступними: 

- вірогідність настання кризи; 

- ефективність роботи підприємства; 

- ефективність використання ресурсів. 

Перелік же суб’єктів управління, на наш погляд, має бути скорочено до 

внутрішніх функціональних керівників з антикризового управління в умовах 

конкретної організаційної структури персоналу підприємства та його 

власників. Інші, зовнішні відносно до системи управління підприємством, 

суб’єкти суперечать запропонованому визначенню сутності аналізованого 

виду управління. 

                                                 
1 Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємства. 

Економіка і суспільство. Мукачево,    6. № . С.  65-269. 
2 Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність антикризового фінансового управління 
підприємством. Економіка промисловості.    9. № 5. С.   7-130. 
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Визначимося тепер з цілями антикризового управління підприємством.  

Головною метою управління підприємством є забезпечення отримання 

ним гарних – запланованих або випадкових – результатів діяльності. 
1
 З 

таким поглядом, слід погодитися, однак він потребує певної конкретизації у 

розрізі саме антикризової підсистеми управління підприємством. 

Романяк Г.М. в своєму дослідженні виокремлює такі цілі антикризового 

управління: 

- фінансова стабілізація підприємства;  

- локалізація кризових явищ;  

- недопущення банкрутства підприємства;  

- виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства;  

- запобігання повторенню кризи.
2
 

З таким переліком цілей слід погодитись, однак він також потребує 

доповнення, відповідно до сформованого в даному дослідженні визначення 

сутності поняття антикризового управління підприємством. На наш погляд, 

такими додатковими цілями мають бути наступні: 

- забезпечення ефективності використання ресурсів, яку власник 

підприємства вважає необхідною; 

- підвищення ефективності роботи підприємства. 

Наведемо результати проведеного дослідження сутності, об’єкта, 

предмета, суб’єкта та цілей антикризового управління підприємством у 

схематичному вигляді для більшої наочності отриманих результатів  рис. 3 . 

На наступному етапі дослідження необхідно визначитися з переліком 

заходів, які дозволять в сучасних умовах досягти цілей антикризового 

управління підприємством. 

Банера Н.П. в своєму дослідженні пропонує наступний перелік 

антикризових заходів: 

- зменшення та оптимізація витрат; 

- ефективне використання системи маркетингу; 

- оптимізація оподаткування; 

- жорстка кадрова політика; 

- підвищення чистого грошового потоку; 

- підвищення ефективності системи планування; 

- ефективна система управління підприємством на рівні усіх підсистем; 

- покращення якості інформації; 

- оптимізація бюджетування; 

- профілактика антикризових заходів.
3
 

                                                 
1 Войнаренко М. П., Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових 

підприємств. Монографія. Вінниця: ВНТУ,     .     с. 
2 Романяк Г.М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного 
ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства.    6. № . С.  35-

239. 
3 Банера Н.П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи. 
Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв,    6. №  . С.  66-269. 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

256 

 
Рисунок 3 – Теоретичні аспекти антикризового управління 

підприємством 
Джерело: побудовано автором 

 

Слід погодитися з таким вичерпним переліком заходів, які 

запропоновано Н.П. Банерою, бо реалізація всього означеного переліку 

заходів дійсно дозволить досягти наведених на рис. 3 цілей антикризового 

управління підприємством. 

Однак, більше уваги слід приділити такому запропонованому заходу, як 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

підсистема системи управління підприємством 

попереджуюче управління, яке попереджає або мінімізує 

вірогідність настання криз в діяльності підприємства, забезпечуючи 
при цьому підвищення ефективності роботи підприємства та 

ефективність використання наявних в нього ресурсів 

Предмет Об’єкт Суб’єкт 

- причини кризи; 

- фактори кризи; 
- наслідки кризи; 

- вірогідність 

настання кризи; 
- ефективність 

роботи 
підприємства; 
- ефективність 

використання 

ресурсів. 

- виникнення кризи 

розвитку 
підприємства; 

-поглиблення 

кризи; 
- усунення кризи; 

- запобігання кризі 

розвитку 

підприємства. 

- власники 

підприємства; 
- внутрішні 

функціональні 

керівники 
підприємства з 

антикризового 

управління. 

Цілі антикризового управління підприємством 

- фінансова стабілізація підприємства;  
- локалізація кризових явищ;  

- недопущення банкрутства підприємства;  

- виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства;  
- запобігання повторенню кризи; 

- забезпечення ефективності використання ресурсів, яку 

власник підприємства вважає необхідною; 

- підвищення ефективності роботи підприємства. 
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оптимізація бюджетування. В сучасних умовах бюджетування має бути 

обов’язковою процедурою поточного планування на будь-якому 

підприємстві, незалежно від масштабів його діяльності. Слід зазначити, що 

реалізовуватися таке бюджетування має не лише у розрізі планових 

економічних показників, але й обов’язково у розрізі планування грошових 

потоків з метою недопущення загрози ліквідності підприємства та 

виникнення ситуації його неплатоспроможності. Отже, бюджетування в 

системі антикризового управління має передбачати наступні заходи: 

- досягнення визначених показників ефективності роботи підприємства; 

- синхронізація процесів реалізації та виробництва продукції; 

- оптимізація процесів матеріального забезпечення виробництва; 

- забезпечення ритмічності випуску продукції; 

- забезпечення виконання договорів поставок продукції у зазначений 

строк; 

- планування грошових потоків; 

- синхронізація строків та контроль погашення дебіторської та 

кредиторської заборгованості з метою недопущення неплатоспроможності 

підприємства. 

На наступному етапі дослідження сформуємо принциповий алгоритм 

реалізації антикризового управління підприємством, в якому чітко 

сформуємо перелік етапів такого управління та контрольні пункти в 

прийнятті управлінських рішень  рис. 4 . Побудова такого алгоритму 

можлива на основі процедури прийняття рішення з управління економічною 

безпекою підприємства, яка запропонована І.А. Дмитрієвим, А.О. Близнюком 

та В.Ю. Онісіфоровою.
1
 

Отже, як бачимо з рис. 4, контрольними пунктами в реалізації 

процедури антикризового управління підприємством є наступні: 

- діагностика існуючої кризи; 

- визначення ймовірності настання кризи; 

- ефективність заходів антикризової стратегії підприємства. 

Окремо слід зосередити увагу на критеріях оцінки ефективності заходів 

антикризового управління. Виходячи зі сформовано в цьому дослідженні 

бачення сутності поняття, такими критеріями мають бути не лише поліпшені 

до задовільного рівня фінансові показники діяльності підприємства, але й 

забезпечення розвитку підприємства, його ефективності та досягнення 

бажаного власником рівня ефективності використання ресурсів. Лише в 

такому випадку цілі антикризового управління підприємством можна 

вважати досягнутими, а процедуру управління ефективною. 

Таким чином, слід зробити висновок, що антикризове управління на 

сьогодні є надзвичайно важливою і, навіть, обов’язковою підсистемою в 

системі управління сучасним підприємством, незалежно від форми власності 

та масштабів його діяльності. Така підсистема управління дозволить 

                                                 
1 Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Онісіфорова В.Ю. Управління економічною безпекою 
автотранспортного підприємства: монографія. Харків: ХНАДУ,    4.   6 с. 
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заздалегідь виявляти кризові фактори, прогнозувати наслідки та попереджати 

настання в діяльності підприємства кризи, при чому не лише у розрізі 

недопущення виникнення неплатоспроможності підприємства та погіршення 

його фінансового стану, але й у розрізі формування умов для стабільного 

розвитку підприємства та досягнення ним запланованих власником 

показників ефективності та ефективного використання ресурсів. 
 

 
Рисунок 4 – Теоретичні аспекти антикризового управління 

підприємством 
Джерело: побудовано автором 
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5.5 Бізнес-планування як елемент стратегічного управління 

підприємствами цивільної авіаціїУкраїни в умовах світової пандемії 
Міжконтинентальна пандемія Covid- 9 призвела до регламентації 

функціонування суб'єктів цивільної авіаціїв непередбачуваних та жорстких 

умовах. Період з лютого      року, а особливо навесні, авіакомпанії суттєво 

скоротили кількість рейсів, а деякі, навіть припинили польоти. У зв'язку із 

провадженням карантину, закриття авіасполучення і заборону чи обмеження 

на в'їзд
 1
криза, спричинена пандемією, стала найглибшою для авіації з часів 

Другої світової війни
2
. У квітні      року кількість авіарейсів  порівняно з 

квітнем    9  у світі впала на    %
3
, а в Європі – на 9  %

4
. 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА  в середині квітня 

опублікувала прогноз загальних втрат авіаліній на $3 4 мільярдів, тобто 

падіння обороту коштів на 55 % порівняно з    9 роком
5
. Міжнародна рада 

аеропортів (ACI  підрахувала, що річний пасажиропотік в аеропортах світу за 

підсумками      року зменшиться на 3 ,  % (3,6 млрд. пасажирів , а на 

рівень    9 року галузь вийде не раніше від кінця      року
6
. 

Зменшення попиту на послуги авіаційних перевезень вплинуло й на 

авіаційну промисловість – авіакомпанії змушені надовго відмовлятись від 

крупногбаритних літаків  наприклад, Airbus A380  для оптимізації витрат. 

Пандемія Covid-19 посилила конкурентну боротьбу за пасажирів та клієнтів 

й змусила авіаперевізників стати гнучкішими – вони дозволяють 

перебронювання на безкоштовній основі або пропонують ваучери та 

знижки
7
, деякі авіалінії дають можливість перенести політ навіть на 

2022 рік.
8
 

Встановлено, що більшість представників світового авіаційного бізнесу, 

в тому числі України, проявили неготовність та неспроможність подолати 

                                                 
1 100% of Global Destinations Now Have COVID-19 Travel Restrictions, UNWTO Reports | 

UNWTO. URL: https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions  дата звернення 3 

жовтня      р. . 
2 Several airlines not expected to survive after coronavirus crisis. URL: 

https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions  дата звернення 3 жовтня      р. . 
3COVID-19 Puts Over Half of 2020 Passenger Revenues at Risk. URL: 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-14-01.  дата звернення 3 жовтня      р. . 
4Increased Risk to Jobs as European Airline Revenues Collapse. URL: 
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-23-03.  дата звернення 3 жовтня      р. . 
5 Page No Longer Available - The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/reuters/ 

2020/04/14/business/14reuters-health-coronavirus-iata.html  дата звернення 3 жовтня      р. . 
6 ACI World states Covid-19 could reduce airport revenues by half. Airport Technology. URL: 

https://www.airport-technology.com/news/aci-world-states-covid-19-could-reduce-airport 

revenues-by-half.  дата звернення 3 жовтня      р. . 
7COVID-19 (Coronavirus) Travel Waivers: The Complete Updated Guide (April 2020) | 

Airfarewatchdog Blog. Airfarewatchdog Blog. URL6 

https://www.airfarewatchdog.com/blog/50104455/covid-19-flight-waivers-and-refund-policies-by-
airline.  дата звернення 3 жовтня      р. . 
8https://www.delta.com/us/en/advisories/coronavirus-travel/overview. URL: 

https://news.delta.com/delta-extends-change-fee-waivers-onboard-social-distancing-free-travel-
medical-volunteers.  дата звернення 3 жовтня      р. . 
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кризу, уникнути банкрутства й витримати конкурентну боротьбу. Лише 

незначна частка авіакомпаній виявили здатність функціонувати, більшість, 

через відсутність чіткого механізму проведення економічного аналізу, 

стратегічного управління плановою діяльністю, страждають від різкого спаду 

обсягів авіаперевезень,спільною експлуатацією міжнародних повітряних 

ліній  МПЛ  із закордонними авіакомпаніями, які мають значний досвід 

роботи в умовах конкуренції.  

Зменшення обсягу перевезень на початку червня      року призвело до 

втрати авіакомпаніями частки парку повітряних суден у зв'язку з відсутністю 

коштів на сплату лізингових платежів,збитки виявили неможливість 

компаній обслуговувати рейси, виплачувати заробітну плату працівникам. 

Генералізуючим аспектом визначених проблем вітчизняних 

авіакомпаній є невміння адаптуватись до вимог міжнародного авіаційного 

ринку, а саме, у відсутності чіткого механізму проведення економічного 

аналізу, планування та стратегічного управління в умовах кризи. Такі 

недоліки призводять до відсутності у авіакомпанії чіткої магістралі 

діяльності у майбутньому, неможливості раціонального використання 

ресурсів та залучення державних інвестиційних коштів з метою 

удосконалення умов функціонування.  

Дослідивши досвід роботи світових авіакомпаній слід зазначити, що 

становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні в 

умовах пандемії потребує принципово нових підходів до організації 

стратегічного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів цивільної 

авіації, особливу увагу у цьому процесі займає стратегічне управління з 

використанням бізнес-плану.  

Теоретичним та методологічним аспектам бізнес-планування діяльності 

підприємств присвячена значна кількість наукових праць, зокрема таких 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як Алексєєва М.
1
, Барроу П.

2
, 

Попов В.
3
, Шудра В.

4
, Яременко О.

5
, Ястремська О.

6
 Критеріям пошуку 

вдосконалення діяльності суб'єктів цивільної авіації присвячено дослідження 

Касьянчика В., Олесюка Є.
7
, Косиченко Є. 

8
 та ін.  

Однак, незважаючи на вимоги практики, аспекти застосування е бізнес-

                                                 
1 Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. К.: Фінанси і статистика,    9.  4  с.  
2 Барроу П. Бизнес-план, который работает; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс,     . 

288 с. 
3 Бізнес-план: вітчизняний і зарубіжний досвід : [Заред. В.М. Попова] Х: Мрія,    9.  64 с. 
4 Шудра В.Ф., Белічко А.М. Як підготувати успішний бізнес-план. Київ:   CA,    9.     с. 
5 Яременко О.Л. Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та 

практики: монографія; Нар. укр. акад. Харків: Вид-во НУА,     . 5 7 с. 
6 Ястремська О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства: навч. 

посібник. Харківський національний економічний унт. Х.: Вид. ХНЕУ,    9.  9  с. 
7 Касьянчик В.Д., Олесюк Є.А. Ефективність експлуатації міжнародних авіаліній. Л.: Брідж, 

    .   6 с. 
8Косиченко Є.Ф. Удосконалення управління транспортом в умовах економічної реформи: на 
прикладі цивільної авіації. К.: Транспорт,    9.  99 с.  
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планування як інструменту стратегічного управління є запозиченими, чітко 

не визначеними й не адаптованими до умов діяльності авіакомпаній України 

в умовах кризи, що актуалізує сутність досліджуваної проблеми у межах 

питання управління комерційною діяльністю підприємств цивільної авіації. 

Визначено, що незважаючи на численні дослідження присвячені 

проблемі економіки планування, управління повітряним транспортом та 

зовнішньоекономічною діяльністю, проведені Алєкєсєєвою М.
1
, 

Касьянчиком В.
2
, питаннястратегічного управління підприємствами 

цивільної авіації за допомогою елементів бізнес-планування достатньої уваги 

як на теоретичному так і на методологічному рівнях розглянуто недостатньо.  

Конкретизовано, що на аспекти проведення економічного аналізу, 

управління плановою та стратегічною діяльністю на підприємствах цивільної 

авіації за допомогою бізнес-плану, як елементу підвищення обсягів 

пасажирських та вантажних перевезень, розширення географії польотів, 

оновлення парку повітряних суден та подолання дефіциту коштів звертали 

увагу вітчизняні учені Попов В., Олесюк Є., Косиченко Є., та інші. 

Однак у зазначених працях, на даному етапі, не вирішені проблеми 

системності та опрацювання питань застосування бізнес-плану як базового 

документу стратегічного управління авіакомпанією в умовах кризи. У 

діяльності вітчизняних авіакомпаній відсутня практика застосування бізнес-

планування, а як елемент стратегічного управління в умовах кризи, він 

взагалі не розглядався. Зважаючи на запит практики, вищевикладене 

підтверджує актуальність досліджуваної проблеми необхідності 

впровадження бізнес-планування, як елементу стратегічного управління 

авіакомпаніями України в умовах кризи. 

З огляду на прагнення України інтегруватись у європейські та світові 

економічні структури та на необхідність переходу вітчизняних авіакомпаній 

на світові стандарти управління комерційною, плановою та інвестиційною 

діяльністю, дослідження, присвячені зазначеним проблемам та напрямкам, 

стають особливо актуальними. 

Посилаючись на вищевикладене, дослідження присвячене пошуку 

оптимальних шляхів використання бізнес-плану підприємствами цивільної 

авіації України як базового документу стратегічного управління в умовах 

пандемічної кризи з метою підвищення ефективності управління 

комерційною діяльністю в умовах міжконтинентальної інтеграції. 

Криза викликана світовою пандемією Covid- 9 визначила нові вимоги 

до становлення й розвитку ринкової системи господарювання в Україні, а 

також принципово нових підходів до організації управління 

підприємницькою діяльністю авіакомпаній, особливу увагу у цьому процесі 

займає планування та стратегічне управління. Успішна діяльність, результати 

роботи та довгострокова життєздатність будь-якого підприємства залежать 

                                                 
1 Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. К.: Фінанси і статистика,    9.  4  с. 
2 Касьянчик В.Д., Олесюк Є.А. Ефективність експлуатації міжнародних авіаліній. Л.: Брідж, 
    .   6 с. 
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від безперервної послідовності логічних рішень керуючих. Кожне з цих 

рішень у кінцевому підсумку має економічні наслідки на діяльність 

підприємства. По суті процес управління будь-яким підприємством – це серія 

економічних рішень. 

Бізнес-план дозволяє вирішити проблеми бізнесу, надає можливість 

прийняти правильне та альтернативне рішення. Він включає розробку мети й 

завдань, які ставляться перед авіакомпанією на перспективу, оцінку 

поточного стану й тенденцій галузі, сильних і слабких сторін бізнесу, аналіз 

ринку й інформацію про клієнтів. У ньому дається оцінка ресурсів, 

необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах кризи та конкуренції. 

Конкретизовано, що бізнес-план авіаційного підприємства – це типове 

 уніфіковане  проектне рішення, у якому дається науково обґрунтована 

оцінка можливих на даному сегменті ринку кінцевих цільових економічних, 

фінансових та інших результатів  трудових, виробничих, соціальних, 

екологічних  діяльності підприємства, що базуються на реальному 

виробничому, інвестиційному, матеріально-технічному, організаційному і 

логістичному забезпеченні. Бізнес-план є постійно діючим керівним 

документом. Він повинен систематично актуалізуватися  обновлятися , до 

нього повинні вноситися необхідні зміни, пов’язані як із змінами, що 

відбуваються усередині фірми, так і зі змінами, що відбуваються на 

цільовому ринку, у рамках національної і навіть світової економіки в цілому.  

Отже,бізнес-план є уніфікованим інструментом стратегічного 

управління, який дозволяє не лише планувати діяльність авіакомпанії за 

усіма аспектами діяльності та альтернативними варіантами розвитку, а й за 

рахунок оновлення інформації та корективів, адаптує компанію до змін, чим 

мінімізує вплив негативних факторів. 

Основними цілями та завданнями бізнес-плану як основи стратегічного 

управління авіакомпанією є: оцінка слабких і сильних сторін авіакомпанії; 

визначення витрат; визначення фінансових потреб; вибір стратегії діяльності; 

визначення концепції розвитку; оцінка галузі, ринку і конкуренції; 

визначення ризику; визначення альтернативних варіантів розвитку. 

Відповідно до зазначеного та розуміння сутності стратегічного 

управління, процес управління стратегією авіакомпанії на базу бізнес-плану 

представлено на рисунку  . Деякі рішення є головними, такі, як інвестиції в 

оновлення парку повітряних суден, позика великих сум або забезпечення 

нової маршрутної лінії польотів. 

Більшість інших рішень є частиною щоденного процесу управління 

всіма підрозділами авіакомпанії. Загальним для всіх рішень є базовий 

принцип «економічного компромісу», згідно з яким перед кожним рішенням 

керуючий повинен зважувати одержувані вигоди і витрати.  

За умов ринкової системи господарювання жодне підприємство не може 

працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації 

підприємництва у галузі цивільної авіації свідчить, що аналіз та планування 

діяльності організації набуває все більшого значення у зв’язку зі швидкими 
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змінами в середовищі функціонування. 

 
Рисунок 1 – Процес управління стратегією розвитку авіакомпанії на 

основі бізнес-плану 
Джерело: розроблено автором 
 

Що більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, то 

більше порядку має бути у самій авіакомпанії, то більше уваги слід приділяти 

розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Брак чіткого аналізу, 

як підгрунття плану є незаперечним свідченням незадовільного управління 

авіакомпанією.  

У рамках бізнес-планування діяльності авіакомпанії як елементу 

стратегічного управління вирішуються такі основні завдання:  

здійснюється поточний економічний аналіз та оцінка стану авіакомпанії 

з позиції організаційно-управлінського та фінансово-економічного підходів;  

проводиться стратегічний аналіз діяльності авіакомпанії фірми та 

перспектив її розвитку з позиції оцінки потенційних можливостей;  

здійснюється стратегічне цілепокладання;  

обґрунтовується доцільність та економічна ефективність конкретних 

варіантів розвитку авіакомпанії;  

обґрунтовуються обсяги і потреби в матеріальних, трудових, 

фінансових ресурсах при реалізації намічених варіантів розвитку;  

обґрунтовується модель поведінки фірми на ринку, враховуються 

можливі ризики і фактори впливу зовнішнього середовища.  

З точки зору забезпечення якості стратегічного управління авіакомпанії 

в умовах кризового стану ми розглядаємо бізнес-план в кількох аспектах: 

Аналіз стану галузі цивільної авіації та авіакомпанії та її позиції на ринку 

Встановлення ключових проблем та причин кризи 

Розробка альтернативних напрямів розвитку задля подолання проблем 

Вибір оптимального варіанту діяльності 

Розробка положень стратегії розвитку 

Представлення стратегії управління авіакомпанією у вигляді бізнес-плану 

Прийняття стратегії управління авіакомпанією у вигляді бізнес-плану до 

реалізації 

Контроль за реалізацією управлінської стратегії на основі аналізу 

досягненняпоказників проекту 

Удосконалення положень управлінської стратегії розвитку 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

264 

– як самодостатній інструмент внутрішньофірмового планування і 

аналог стратегічного плану; 

– як інструмент ділового планування, насамперед планування 

відносин з контактними аудиторіями організації, від яких залежить обсяг її 

фінансових ресурсів  кредиторами, інвесторами ; 

– як плановий документ, що розробляється на рівні структурного 

підрозділу підприємства – представництва авіакомпанії. 

Результати підтримки бізнес-плану сприяють досягненню комерційних і 

функціональних результатів. Як приклади зовнішніх результатів підтримки 

можна назвати імідж і культуру авіакомпанії, відносини із зовнішнім 

середовищем. Результатами підтримки усередині підприємства повинні бути: 

вмотивованість персоналу, дружня робоча атмосфера, правильне 

використання робочого часу й оптимальне проходження інформації. 

Вищевикладене доводить, що в стратегічному управлінні за 

результатами саме поняття «результат» досить широке й багатобічне. 

Вихідним моментом є те, що для кожного працівника або групи працівників, 

що беруть участь у реалізації бізнес-плану, встановлюються деякі 

найважливіші для них ключові результати й цілі, за допомогою яких 

виконання завдань і використання робочого часу та інших ресурсів можна 

направити на здійснення головних цілей, що стоять перед підприємством. 

Основними етапами процесу стратегічного управління за результатами є 

процес визначення результатів, процес управління по ситуації та процес 

контролю результатів реалізації бізнес-плану. 

Процес визначення результатів починається із глибокого аналізу 

намірів, на основі якого прогнозуються бажані результати для різних рівнів. 

Цей процес закінчується побудовою лінії діяльності й комерційних ідей для її 

здійснення. Результати, що відповідають устремлінням авіапідприємства, 

виражаються у вигляді цілей, стратегій, ключових результатів і проміжних 

цілей. Результати, що відповідають устремлінням керівного персоналу, 

проявляються у вигляді ключових результатів, цілей і календарних планів 

використання робочого часу. Устремління кожного члена колективу 

проявляються у вигляді планів просування по службі. 

У процесі контролю з'ясовується, які результати реалізації бізнес-

проекту досягнуті за планом, а які випадково. Важливою частиною процесу 

контролю є прийняття рішень по його результатах з метою проведення 

відповідних заходів. Ці заходи можна запрограмувати для виконання в 

рамках повсякденного управління. Якщо вони великомасштабні, то їх варто 

враховувати при стратегічному плануванні. 

Таким чином, стратегічне управління авіакомпанією з допомогою 

елементівбізнес-плану можна визначити як процес, спрямований на 

досягнення комерційних і підтримуючих результатів, у якому: 

 за допомогою планування визначаються в різних інтервалах часу наміру 

авіапідприємства і його персоналу  інакше кажучи, вимоги до результатів й 

очікувані результати ; 
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 наполегливе здійснення планів підкріплюється щоденним свідомим 

управлінням справами, людьми й оточенням; 

 результати оцінюються для прийняття рішень, що ведуть до здійснення 

наступних заходів. 

Бізнес-план авіакомпанії як елемент управлінської стратегії складається 

на  -3 річний період з щоквартальною розбивкою показників першого року. 

Окремі показники подаються щомісячно. У загальному випадку в залежності 

від мети і масштабів діяльності авіакомпаній  інших експлуатантів  бізнес-

плани можуть розроблятися на термін від одного року  щоквартально і 

щомісячно  до п’яти років  або на термін реалізації проекту . 

Залежно від мети складання розділи бізнес-плану авіакомпанії можуть 

розроблятися з тим або іншим ступенем конкретизації. Але не зважаючи на 

деяку кількість вищезазначених методик складання бізнес-плану, у їх основі 

виділяються основні та обов’язкові розділи, які повинні бути відображеніу 

будь-якому бізнес-плані авіакомпанії міжнародного рівня: 

1. фінансовий план  дохідність і рентабельність, кредити, податки, 

страхування ; 

2. маркетинговий план  конкуренти, споживачі, ціни, особливості 

просування на ринок ; 

3. виробничий план  технологія авіаперевезень, парк повітряних суден, 

виробничі площі, персонал . 

Розглядаючи, вище перераховану, теоретико-методологічну базу бізнес-

планування, ми можемо стверджувати, що бізнес-план зовнішньоекономічної 

діяльності авіакомпанії, включає: 

визначення мети і завдань, які ставляться перед компанією на 

найближчу й віддалену перспективу;  

обґрунтування ефективності розробки бізнес-плану; 

оцінку поточного стану економіки тієї чи іншої держави; 

аналіз та характеристика ринку для проникнення та посилення ринкової 

позиції фірми; 

аналіз зовнішнього середовища бізнесу: географічних, демографічних, 

організаційно-правових, політичних, економічних, соціально-культурних та 

інших умов ринку проникнення на зарубіжних територіях; 

аналіз конкурентів, їх сильних та слабких сторін;  

аналіз конкурентних позицій своєї фірми  так званий SW T – аналіз: 

strengths/weaknesses – opportunities/threats); 

аналіз та характеристика клієнтів, їх потреб та попиту.  

Отже, при складанні бізнес-плану авіакомпанії, як елементу 

стратегічного управління в кризових пандемічних умовах, слід 

використовувати наступну структуру, яка представлена на рисунку  . 

Бізнес-план авіакомпанії повинен враховувати її технологічні 

особливості. Найважливішим розділом бізнес-плану авіакомпанії є фінансове 

обґрунтування діяльності авіаційного підприємства. Крім того, на 

ефективність функціонування авіакомпанії впливає багато факторів до яких 
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належать структура доходів та витрати, ефективне управління процесом 

створення авіа послуги, раціональне ціноутворення. 

При визначенні оптимальної ціни на авіапослугу слід враховувати те, 

що з одного боку ціна повинна покривати всі витрати авіакомпанії, пов’язані 

з наданням послуг, з другого – ціна повинна бути конкурентоспроможною. 

Визначено, що бізнес-план авіакомпанії як елемент стратегічного управління 

необхідно складати таким чином, щоб він був певною моделлю 

функціонування компанії в умовах епідемічної кризи, яка б використовувала 

всі напрацювання традиційного планування конкретного ринку: бізнесу, 

конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного і 

фінансового ризику, стратегії фінансування, досягнення беззбитковості і 

необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування клієнтів.  

 
Рисунок 2 – Уніфікована структура бізнес-плану як основи 

стратегічного управління авіакомпанією 
Джерело: розроблено та складено автором 

 

Отже, виходячи з вищевикладеного, бізнес-план, як основа 

стратегічного управління, дозволяє проаналізувати всі елементи діяльності 

авіакомпанії, визначити фактори негативного впливу, загрози та можливості, 

розглянути альтернативні варіанти дій, спрогнозувати фінансові результати й 

визначити суми капіталовкладень, що у свою чергу, дозволить оптимізувати 

Структура  
бізнес-плану 

авіакомпанії 

як елементу 
стратегічного управління 

і умовах 

світової пандемії  

 Резюме  Розділ   "Галузь цивільної авіації, авіакомпанія та її 

послуги" 

 Розділ   Аналіз та оцінка діяльності авіакомпанії" 

 Розділ 3 "Маркетингове дослідження ринку 
авіаційних перевезень": сегментування, споживачі, 

конкуренти. Прогнозування попиту " 

 Розділ 4 "Маркетинг-план авіакомпанії: стратегія 

розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна 
та комунікаційна політика" 

 
Розділ 5 "Організаційний план діяльності 

авіакомпанії: структура, посадові обов’язки, фонд 
заробітної плати, продуктивність праці" 

 

Розділ 6 "Виробничо-технологічний план діяльності 

авіакомпанії" 

Розділ 7 "Інвестиційний план, визначення ефективності 

капіталовкладень у авіакомпанію" 

Розділ   "Фінансовий план авіакомпанії" 

Розділ"Ризики та страхування" 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

267 

функціонуванняй мінімізувати ступінь впливу епідемічної кризи.  

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення 

та обґрунтування принципів та методів стратегічного управління 

авіапідприємствами цивільної авіації України відповідно до аспектів й вимог 

представлених у бізнес-плані. 
 

 

 

5.6 Конкурентоспроможність виноробного підприємництва як один 

з ключових важелів промислового розвитку країни 

Дослідження теоретико-методологічних засад визначення рівня 

конкурентоспроможності та економічної стійкості, проводилося в наукових 

працях багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як: Калмийцева С., 

Максимова І.
1
, Ільясова Л.Р., Зіннурова Н.Р., Реутов В.Є.

2
, Томпсон А.

3
, 

Стрікленд А. та інші. Однак ці методики недостатньо повно відповідають 

сучасним умовам механізму побудови інтегрального показника 

конкурентоспроможності підприємства. Основною метою, є, розробка 

комплексного методичного підходу до визначення рівня 

конкурентоспроможності країни, регіону або підприємства. 

Будь-яка оцінка – це встановлення наявності та ступеня прояву тієї чи 

іншої характеристики. На оцінках побудовані аналіз, нормативне 

регулювання функціонування і розвитку, пошук і визначення тенденцій, 

вивчення особливостей і істотних рис того чи іншого явища. Без оцінок 

неможливо управляти процесом, точу чим точніше оцінка, тим імовірніше 

прийняття правильного управлінського рішення. 

Проведений аналіз літературних джерел з проблем оцінки 

конкурентоспроможності підприємств свідчить: 

− різні автори в залежності від своїх поглядів і галузі маркетингових 

досліджень обґрунтовують різний набір факторів, що визначають 

конкурентоспроможність організації та продукції; 

− в узагальненому вигляді конкурентоспроможність організації 

визначається сукупністю факторів, що характеризують результативність її 

діяльності на ринку, атрибути якості продукції та ефективність 

маркетингової діяльності; 

− підсумковим критерієм оцінки конкурентоспроможності організації 

можна вважати частку ринку, займану даною організацією і пов'язані з нею 

показники. 

Якою б не була оцінка за своєю процедурою, об'єкту, конструкції, вона 

завжди зводиться до певних показників, які характеризують її відносну 

                                                 
1 Максимов И.А. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Маркетинг.  996. № 3. С. 33-56 
2 Реутов В. Е., Вельгош Н. З. Управление конкурентоспособностью: монография. 

Симферополь: Таврия.    5.     с. 
3 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации. М.: 
ИНФРА-М,     .  5  с. 
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визначеність, закінченість, кількісне вираження, можливість 

використовувати в якості стимулювання та ін. Показник – це оцінена 

відповідним чином характеристика явища  предмета, ситуації, проблеми, 

процесу та ін.). 

В даний час на практиці застосовуються різноманітні методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та продукції.  

Серед основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємств 

найбільш точним є метод вченого Свірейко Н.Є.
1
, який пропонує 

використовувати метод Максимова І.А.
2
, попередньо оцінивши 

конкурентоспроможність продукції виходячи з свого підходу. Проаналізував 

вище розглянуті методи визначення комплексних показників 

конкурентоспроможності організації і продукції, можна відзначити, що 

багато підходів у визначенні комплексних показників збігаються і 

використовують експертні методи. 

Сьогодні в Україні немає загальноприйнятої методики оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, тому, кожне підприємство свою 

конкурентну позицію на ринку визначає самостійно.  

Вибір конкурентної стратегії підприємства здійснюється керівництвом 

на основі аналізу ключових факторів, що характеризують стан фірми, з 

урахуванням результатів аналізу портфеля бізнесу, а також характеру і 

сутності реалізованих стратегій. 

Вивчення конкурентоспроможності повинно здійснюватися постійно та 

систематично на всіх етапах життєвого циклу продукції  послуг . Такий 

підхід дозволяє своєчасно приймати рішення щодо оптимальних змін у 

асортименті продукції, необхідності пошуку нових ринків збуту чи нових 

ринкових ніш, розширення та створення нових виробничих потужностей, 

розробки нових товарів або модернізації наявної продукції  послуг . 

Ефективна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства 

обумовлює необхідність використання ряду показників, без аналізу яких 

неможливо зробити в загальній оцінці виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

Аналіз ринку виноградного вина в Україні показав, що тенденції 

споживання вина в нашій країні протилежні загальносвітовим. Так, 

Великобританія, Китай, Японія приблизно на третину збільшили споживання 

виноградного вина. Україна, навпаки, з   -х років ХХ ст. скоротила 

споживання цього напою приблизно в 4 рази. Споживання вина в Україні 

нижче, ніж у європейських країнах в 6-9 разів. 

Тенденція споживання виноградного вина в Україні протилежна 

загальносвітової. Якщо на початку   -х років минулого століття обсяг 

виробництва таких вин в Україні наближався до 55 млн декалітрів і 

                                                 
1 Свирейко Н.Е. Оценка конкурентоспособности масложирових продуктов. Маркетинг в 

России и за рубежом.    4. № 3 4  . С.  4-36 
2 Максимов И.А. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия. 
Маркетинг.  996. № 3. С. 33-56 
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споживання на   людину складало близько  5 л на рік, то до      року було 

вироблено і, отже, спожито близько  9 млн декалітрів або близько 7 літрів на 

людину. Порівнюючи з рівнем споживання вина у Франції, Італії, Іспанії, де 

на людину доводиться 55-6  л, − це надзвичайно мало. Проблемам 

формування та розвитку ринку виноградного вина присвячений цілий ряд 

праць провідних вчених і дослідників: Авидзба А., Бузні А., Буркинського Б., 

Гаркуша О., Додонова С., Домарецький В., Єрмакова О., Корнійчука В., 

Шольц-Куликова Є.
1
. 

Сьогодні виноробним підприємствам нелегко, оскільки багато чого 

змінюється в гірший бік: 

− постійно скорочуються площі під виноградники  до   % щорічно , 

вони старіють та вирубуються, а нові посадки вимагають істотних витрат; 

− зростає ціна на енергоносії та паливно − мастильні матеріали; 

− постійно збільшуються ціни на добрива та засоби захисту рослин  у 

   9 р. порівняно з минулим, — на   % ; 

− несприятливі кліматичні умови призводить до значних втрат врожаю; 

− низька врожайність у галузі – вона в середньому перевищує 3  ц/га  у 

країнах із розвиненим виноградарством вона сягає 3   ц/га , одна з причин 

низької врожайності – використання застарілих технологій вирощування 

винограду; 

− у країні лише 4% виноградників обладнано системами краплинного 

зрошення. Багато господарств сьогодні не в змозі заплатити дві тисячі 

доларів за краплинну систему тільки на одному гектарі винограднику 

В даний час ємність українського ринку виноградного вина оцінюється 

фахівцями в  5−3  млн дал, з урахуванням продукції місцевого виробництва, 

імпорту і різних фальсифікатів. Беручи ціну   літра вина за    гривень 

можемо сказати, що ємність ринку становить 5, -6,  млрд гривень. Аналіз 

ринку показав, що на внутрішньому ринку діє понад   тис. операторів 

оптової торгівлі та близько     тис. продавців роздрібного продажу вина. 

Розподіл обсягів продажів в Україні за ціновими сегментами показав, 

що у великих магазинах роздрібного продажу найбільшим попитом 

користуються вина, що продаються по 75-    грн / л. Вони забезпечують 

більше половини загального обсягу продажів. Друге місце займає середній 

ціновий сегмент   35-    грн/л , проте саме він, на думку операторів, більш 

перспективний. 

Зростання обсягів виробництва виноградного вина за останні    років 

експерти пов'язують: 

− із завершенням первинного переділу ринку міцного алкоголю і 

серйозним збільшенням інвестицій у виноробну галузь; 

− зі створенням перших вітчизняних «вино − горілчаних 

                                                 
1 Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А.Конкурентна стратегія підприємства: сутність та 

формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 

Науковий журнал.    4. №       . С. 6-13. URL: http://www.economics.opu.ua/files/ 
archive/2014/n2.html 
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конгломератів», що вийшли на ринок зі значними товарними обсягами і 

солідними рекламними бюджетами; 

− з частковою легалізацією тіньового сектора виноробства і 

виноторгівлі; 

− із зміною структури споживання алкоголю. 

Найбільше вина виробляється в, Одеській, Миколаївській, Херсонській, 

Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. 

З 3   виробників виноградного та плодово-ягідного вина, що мають 

ліцензії Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної 

політики, реально працює, приблизно, половина. Але ця половина випускає 

понад 7   найменувань тільки виноградних вин. 

У минулому році на частку    найбільших виробників вина доводилося 

6 , % всіх продажів в сегменті. У нинішньому році це значення зросло до 

67,9 %. Найбільшими виробниками вина в Україні є: 

− ТМ «Inkerman» −   ,4% ринку; 

− ТМ «Коблево» − 9,9% ринку; 

− ТМ «Кримські вина» − 7, % ринку; 

− T  «Shabo» − 6, % ринку; 

− ТМ «Масандра» − 5,9% ринку; 

− ТМ «Золота амфора» − 4,9% ринку; 

− ТМ «Бахчисарай» − 4,3% ринку; 

− ТМ "Одеський степ» − 4, % ринку; 

− ТМ « inia» − 3,9% ринку; 

− ТМ «Голіцинський вина» − 3, % ринку. 

При значені показника конкурентоспроможності регіональних 

виноробних менше  ,75 можна констатувати, що конкурентоздатність 

виноробного підприємства на розглянутому ринку низька, що може бути 

обумовлено або фазою життєвого циклу продукту, або низьким рівням 

результативності основних бізнес-процесів. 

Вочевидь, що для виходу на національний і міжнародний ринок вина, 

необхідно значно вищий рівень конкурентоспроможності для усіх 

виноробних підприємств. 

Вибір конкурентної стратегії підприємства здійснюється керівництвом 

на основі аналізу ключових факторів, що характеризують стан фірми, з 

урахуванням результатів аналізу портфеля бізнесу, а також характеру і 

сутності реалізованих стратегій. 

Математична модель вибору стратегії збуту продукції, дає можливість 

підприємству точніше визначити стратегію з урахуванням прогнозу на 

майбутній період. Це дає змогу керівництву підприємства точніше планувати 

роботу виробництва і збуту для отримання найбільшого прибутку і 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Досліджуване виноробне підприємство ТОВ «Велес» знаходиться на 

сприятливо-конкурентній позиції, тобто на стадії росту. Рекомендована 

стратегія – це вичікування. Чекати сприятливої ситуації для швидкого 
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захоплення частки ринку. Основна мета щодо зростання продажів – це на 

одному рівні з зростанням ринку. Потрібне інвестування, яке б значно 

поліпшило конкурентну перевагу підприємства. 

Маючи дані про підприємство ТОВ «Велес», і його основних 

конкурентах ПАТ «Болградський виноробний завод»  конкурент №  , 

ПАТ «Торговий дім «МАССАНДРА»  конкурент №  , ПАТ «КОБЛЕВО» 

 конкурент №3 , ЗАТ «Ізмаїльський винзавод»  конкурент №4 , можна 

розташувати їх на матриці формування конкурентної карти ринку  ККР  у 

такий спосіб  табл.   . 

ТОВ «Велес» − підприємство із слабкою конкурентною позицією, що 

швидко поліпшується; найближчим конкурентом підприємства є 

ЗАТ «Ізмаїльський винзавод»  Конкурент №4 , що займає позицію 6 матриці 

формування ККР  при виборі стратегії конкурентного поводження 

підприємству необхідно насамперед орієнтуватися на даного конкурента, як 

найбільш сильного . Конкурент №  «Торговий дім «МАССАНДРА» і 

ПАТ «КОБЛЕВО»  конкурент №3  займають лідируючу позицію. 

ПАТ «Болградський виноробний завод»  конкурент №   знаходиться в 

квадраті 7, з сильною конкурентною позицією, яка погіршується. 

Таблиця 1 – Матриця формування конкурентної карти ринку 
Ринкова 

доля 

Темп 

зростання 

Лідери ринку 

Підприємство 

із сильною 

конкурентною 

позицією 

Підприємство 

зі слабкою 

конкурентною 

позицією 

Підприємство-

аутсайдер 

Підприємство з 

конкурентною позицією, 
що швидко поліпшується 

1 5 
9 

ТОВ «Велес» 
13 

Підприємство з 

конкурентною позицією, 
що поліпшується 

2 

конкурент №  
конкурент №3 

6 

конкурент №4 
10 14 

Підприємство з 

конкурентною позицією, 

що погіршується 

3 
7 

конкурент №  
11 15 

Підприємство з 

конкурентною позицією, 

що швидко погіршується 

4 8 12 16 

 

Для вдосконалення власних конкурентних позиції відносно 

ПАТ «КОБЛЕВО»  Конкурент №   і «ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» 

 Конкурент №   ТОВ «Велес» у першу чергу варто звернути увагу на 

проблем реалізації продукту  розробка та проведення збутової політики 

підприємства повинні базуватися на доброму знанні ринків  зовнішнього 

середовища  і власних можливостей  внутрішнього середовища ; потім 

необхідно удосконалити номенклатуру товару  завоювання додаткових 

позицій на ринку за допомогою своєчасної підготовка і організація 

виробництва нових видів продукції. 

Сьогодні створення і виробництво нових товарів мають вирішальне 

значення для процвітання підприємства . Наступними по важливості щодо 
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конкурента № , відповідно до профілю конкурентоздатності підприємства, є 

проблеми дизайну пляшки, при чому, перед конкурентом №  підприємство 

має значні конкурентні переваги з дизайну пляшки. 

ТОВ «Велес» порівняно з іншими підприємствами конкурентами має 

середній рівень конкурентних можливостей, зокрема дане підприємство 

характеризується однаковими можливостями з конкурентом 

ЗАТ «Ізмаїльський вин завод» у сфері організаційної структури та 

менеджменту. Для вдосконалення влассної конкурентної позиції необхідна 

збільшити об’єм реалізації на внутрішньому ринку за рахунок розширення 

асортименту і активізувати експортну діяльність. 

ТОВ «Велес» знаходиться на сприятливої конкурентній позиції на стадії 

росту. Рекомендована стратегія - це вичікування. Чекати сприятливої ситуації 

для швидкого захоплення частки ринку. Основна мета щодо зростання 

продажів – це на одному рівні з зростанням ринку. Потрібне інвестування, 

яке б значно поліпшило конкурентну перевагу підприємства. 

Необхідно відзначити, що конкуренти підприємства широко відомі у 

галузі виробництва вина і займають значну частку ринку завдяки активній 

рекламній діяльності і якості продукту. 

У частині рекламної політики конкуренти вдаються до наступних 

методів: 

− реклама в журналах  присвячених огляду ринку алкогольних напоїв ; 

− реклама в спеціалізованих газетах, а також що безкоштовно 

розповсюджуються  газети при замовленні реклами в   х і більш номерах 

надають можливість друку статей про фірму на їх сторінках ; 

− реклама в міському транспорті; 

− реклама в Інтернет  наприклад, у вигляді банерів ; рекламні плакати в 

різних торгових точках. 

Жорсткі умови ринку та високої конкуренції вимагають від 

підприємства широкого його розвитку на базі забезпечення стабільного 

фінансового стану шляхом здійснення ефективної виробничо-збутової 

діяльності. У якості заходу щодо підвищення конкурентоспроможності 

продукції досліджуваного підприємства було запропоновано експортувати 

вино до Словаччини. Економічна ефективність запропонованого заходу 

склала чистий прибуток у сумі    ,6  тис. грн., а рентабельність експорту 

35,11 %. 

Пріоритетним напрямком підприємства є оснащення сучасним 

технологічним обладнанням з виробництва шампанських вин, виготовленим 

з урахуванням новітніх досягнень харчової індустрії. Проект виробництва 

шампанського є економічно привабливим для ТОВ «Велес» – чиста поточна 

вартість є позитивним показником і складає     ,67 тис.грн. і окупиться за 

 ,59 років при терміні проекту 5 років. 

Досліджуване підприємство ТОВ «Велес» займається виробництвом 

вина. За весь час з початку існування заводу колектив додає максимум зусиль 

щодо вдосконалення технології, слідкує за чітким виконанням технологічних 
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режимів та вимог. Завдяки цьому якість вина, яке виготовляється на заводі, 

завжди знаходиться на найвищому рівні. 

За всіма характерними ознаками життєвий цикл української виноробної 

галузі перебуває на початковій фазі етапу зрілості, у зв'язку з чим можна 

стверджувати що ринок вина України досить перспективний для українських 

виробників. 

На сьогоднішній день, кожному підприємству, особливо в нестабільних 

ринкових умовах та доступності як правдивої так і фейкової інформації, у 

практичній діяльності необхідно використовувати різні методи та методичні 

підходи, за допомогою яких можна зважити всі проаналізовані показники та 

результати конкурентної діяльності підприємства та обрати необхідний 

напрямок для подальшої ефективної діяльності та стабільних конкурентних 

позицій. 

Для керівництва підприємства необхідно підібрати лише ту базу 

показників, які необхідні саме їм, а вже за їх допомогою обрати найбільш 

прийнятний та ефективний метод оцінювання конкурентних позицій 

підприємства. 

Місією досліджуваного підприємства є направлення на рішення не лише 

прямих економічних завдань, а і на збільшення тривалості життя людини і 

усього людства, підвищивши якість життя через якість спиртних напоїв, які 

виробляє підприємство. З першого дня заснування дяльності вони 

виробляють спиртні напої з натуральних інгредієнтів, за класичними 

багатовіковим технологіям. Продукція підприємства може сміливо 

конкурувати не тільки на українському, але і на міжнародному ринку. У 

цьому прагненні неухильно допомагає принцип роботи підприємства 

заснований на використанні кращих класичних технологій світу – 

використання натуральних продуктів при виробництві вина, за новітніми 

технологіями, як частина натурального раціону харчування населення. 

Досліджуване виноробне підприємство випускає близько 

50 найменувань винної продукції для різного сегменту ринку, а тому і 

використовує відповідний ціновий ряд, який коливається в різному діапазоні, 

також підприємство випускає кожний вид вина в різному обсязі.  

У власності підприємства    гектар молодих виноградників і 6  гектарів 

старих виноградників, середній вік яких досягає 37 років. При виробництві 

високоякісного вина однією з головних умов є місце виростання винограду. 

Тип ґрунту − південний суглинний карбонатний чорнозем, на якому добре 

ростуть і розвиваються такі сорти винограду, як Каберне, Совіньон, Мерло, 

Шардоне, Аліготе, Ркацітели. На таких ґрунтах виноград росте дуже добре, 

дає середні врожаї. 

Перед будь − якою галуззю народного господарства стоїть велика 

кількість різноманітних економічних і соціальних завдань. Із них однією з 

найважливіших є на сьогодні активна збутова та торговельна діяльність як 

основний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

покращення результатів його діяльності. Збут – це діяльність з реалізації 
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продукції, тобто це ідея комерційної діяльності, при чому, раціональна 

організація збуту є основою прибуткового ведення справи. 

Невміння управляти збутом продукції призводить до ланцюжка 

проблем: переповнені склади готової продукції – неплатежі – відсутність 

оборотних коштів – скорочення  чи зупинка  виробництва – виникнення 

прихованого безробіття чи звільнення частини персоналу – соціальні 

проблеми в суспільстві тощо. Лише системний підхід до організації збуту, 

реклами й управління ним дає змогу звести ризики до мінімуму. 

Вирішення більшості маркетингових задач пов’язане з урахуванням 

ряду невідомих заздалегідь і некерованих чинників. Ці задачі мають ту чи 

іншу міру невизначеності та можуть бути як об’єктивними, так і 

суб’єктивними, залежно від індивідуальних психофізичних параметрів особи, 

яка приймає рішення.  

Взаємозв’язок і взаємозалежність попиту на продукцію та її збуту 

стають очевидними і дуже важливими. Попит є вирішальним чинником 

ринкового визнання виробленої підприємством продукції. Передбачити, 

розрахувати та об’єктивно проаналізувати попит в умовах невизначеності – 

означає найкоротшим шляхом вирішити основну проблему збуту 

виготовленої продукції. Саме в такому випадку буде вироблено те, що 

потрібне споживачам, і те, що вони куплять. Ці обставини в їх поєднанні і 

становлять основу збутової стратегії підприємства
1
. Попит породжує потреби 

та бажання споживачів придбати конкретний товар, а збут – матеріальні 

статки і купівельна спроможність тих, для кого він призначений. Іншими 

словами, щоб передбачити ймовірний попит, реальний збут, слід вивчити і 

вміло спрогнозувати поведінку потенційних покупців  споживачів  на ринку 

товарів і послуг, що дасть змогу досить коректно розрахувати та 

обґрунтувати своєчасність запропонованої на ринок продукції конкретним 

набором  пакетом  для користувачів і її реальний ринковий успіх
2
. 

Маркетингова стійкість підприємства є головним акцентом складової 

його внутрішньої стійкості. Підприємство, яке контролює та завжди 

підвищую свою маркетингову стратегічну стійкість, може формувати більш 

конкурентоспроможну ринкову позицію, яка характеризується більш 

стабільними маркетинговими відносинами.  

До показників, які характеризують стан маркетингової стійкості для 

комплексної оцінки економічної стійкості підприємства можна віднести 

наступні: 

- ринкові фактори які негативно впливають на техніко−економічні 

показники, на асортимент, дію, кількість, збільшення потужності, нелояльної 

конкуренції, неефективно використаний оборотний капітал, не ясно 

сформовані задачі та цілі; 

- основні техніко−економічні показники, які є синтетичними 

                                                 
1 Педченко, Н. С. Деякі аспекти конкуренції і конкурентоспроможності в ринковій 

економіці. Регіональні перспективи.     . № 4    .  С. 4 –49 
2 Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учеб. пособие. М.: ПРИОР.     .     с. 
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 узагальнюючими  параметрами підприємства, у якій у своїй сукупності 

відображають загальний стан справ на підприємстві у виробничо-технічної, 

господарсько−фінансової, інноваційної, комерційної, соціальної сферах, при 

чому кожен показник окремо узагальнено характеризує один з напрямів 

 сторін  його внутрішньої чи зовнішньої діяльності
1
.  

Після проведення аналізу основних показників підприємства можна 

сказати, що на підприємстві в    9 р. по відношенню з      р. збільшилась 

виручки від реалізації на 3  9,6 тис. грн., темп росту склав  79,57 %. У 

2017 р. виручка від реалізації знижується на  5,76 % відносно    6 р., але 

збільшується по відношенню до    5 р. на   6 ,6 тис. грн., також 

спостерігається збільшення середньорічної вартості виробничих фондів, так у 

   6р. по відношенню до    5 р. темп зростання склав    ,64%, в    7 р. к 

   6 р.   5, 3 %, що є позитивною тенденцією. У      і      р. підприємство 

має збиток, який збільшився на 76  тис. грн., що є негативним для 

підприємства так як свідчать про відсутність джерела поповнення власних 

засобів. 

У    7 і      р. підприємство має збиток, який збільшився на 76  тис. 

грн., що є негативним для підприємства так як свідчать про відсутність 

джерела поповнення власних засобів. 

Фонд оплати праці збільшився у      р. по відношенню до    7 р. на 

   ,   %, але це не вплинуло на зростання собівартості реалізованої 

продукції. Середньомісячна заробітна плата одного працівника теж зросла у 

     р. у порівнянні з    7 р. на   3,3%. 

Продуктивність праці збільшилась, у    7 р. на   ,3 тис. грн. відповідно 

з    6 р., що створює умови для зростання заробітної плати. 

За всіма характерними ознаками життєвий цикл української виноробної 

галузі перебуває на початковій фазі етапу економічної зрілості країни, у 

зв'язку з чим, можна стверджувати, що ринок вина України досить 

перспективний для українських виробників. 
 

 

 

5.7 Внутрішній контроль операцій із формування величини 

додаткового та резервного капіталу 

Внутрішній контроль – це процес постійного впливу на об’єкти через 

відстеження відхилень та корекції управлінських рішень задля приведення 

фактичного стану об’єктів до бажаного 
2
. Одним із етапів внутрішнього 

контролю є перевірка порядку визначення та правильності відображення в 

обліку і звітності механізму формування величини додаткового та резервного 

                                                 
1 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. / Пер. с 
англ. М.: Альпина Бизнес Букс,    5.  34 с. 
2 Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління 

підприємством : Монографія / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко ; за редакцією Г.М. Давидова. 
Кіровоград: Імекс-ЛТД,    4. С.  3 
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капіталу, які впливають на розмір і структуру власного капіталу суб’єктів 

господарювання.  

Додатковий капітал – це сума, на яку вартість реалізації випущених 

акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також вартість необоротних 

активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види 

додаткового капіталу. 

Резервний капітал – це сума резервів, створених відповідно до чинного 

законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого 

прибутку підприємства. 

У НП С БО  , яким затверджено поточні форми фінансової звітності, 

немає ані визначення понять «додатковий капітал» і «резервний капітал», ані 

вказівок щодо відображення їх величини у підсумкових регістрах 

бухгалтерського обліку, тому інформацію потрібно збирати фрагментарно, 

вдаючись до багатьох чинних нормативних документів. 

Протягом останніх п’яти років проблематиці новітніх технологій 

неоіндустріальних трансформацій приділяється значна увага, зокрема: 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук 

України» проведено ґрунтовну науково-дослідну роботу на тему 

«Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України» 
1
 та 

оприлюднено однойменну монографію за редакцією Л.В. Дейнеко; у роботі 
2
 

аналізуються структурна економічна політика провідних країн, процеси 

часткової деіндустріалізації та новітні стратегії їх неоіндустріалізації за 

сучасних умов глобального розвитку; у статті 
3
 обґрунтовано, що для 

ефективного вирішення завдань неоіндустріальної трансформації 

вітчизняного промислового потенціалу та інтеграції в глобальні виробничі 

ланцюжки з більшою часткою доданої вартості, доцільно спиратися на 

комбінацію експортоорієнтованої та інноваційноспрямованої моделей 

індустріалізації тощо. Зазначені наукові здобутки розглядають проблемні 

питання новітніх технологій неоіндустріальних трансформацій на макрорівні, 

залишаючи поза увагою прикладний характер використання конкретними 

суб’єктами господарювання для створення ними ефективних та дієвих систем 

внутрішнього контролю.  

Питанням організації та методики внутрішнього контролю додаткового 

та резервного капіталу було присвячено ряд праць: 
4
– розроблено схеми та 

                                                 
1Звіт про науково-дослідну роботу Неоіндустріальна трансформація промислового 
потенціалу України. U  : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/   7/  /%...%  _   6.pdf  дата 

звернення:   . 9.      
2Бондарець М.В. Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в 

умовах глобалізації. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 

   6. Вип.  4. С. 4  
3Дайнеко Л.В. Стратегічні варіанти неоіндустріальної трансформації промислового 
потенціалу. U  : https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20074/76-

81.pdf?sequence=1&isAllowed=y дата звернення: 3 . 9.      
4Воськало Н.М. Контроль формування та обліку власного капіталу підприємства. Науковий 
вісник Херсонського державного університету.    5. Вип.   . Ч.  . С.  99-203 
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розкрито джерела інформації для проведення контролю кожної складової 

власного капіталу; 
1
–досліджено механізм контролю власного капіталу на 

підприємстві, у т.ч. додаткового і резервного; 
2
– сформовано методичні 

аспекти аудиту власного капіталу підприємств та ідентифіковано особливості 

їх впливу на думку внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації при 

прийнятті управлінських рішень тощо. Незважаючи на існування наукових 

статей з удосконалення порядку здійснення внутрішнього контролю 

додаткового та резервного капіталу, дані види не розглядаються як 

самостійні об’єкти дослідження розглядаються, а лише опосередковано, у 

загальній величині власного капіталу. 

Представлене дослідження є продовженням авторських розробок
3
, 

4
, 

5
, 

6
 

з удосконалення організації і методики внутрішнього контролю операцій з 

власним капіталом у частині окремих його складових.  

Джерелами формування активів підприємства є власні засоби  власний 

капітал , позичені кошти  позичений капітал . Гарантією захищеності прав 

власників підприємства виступає власний капітал. 

Згідно Національного положення  стандарту  бухгалтерського обліку   

«Загальні вимоги до фінансової звітності» власний капітал – частина в 

активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань 
7
.  

Сума власного капіталу відображається у І розділі пасиву Балансу  Звіту 

про фінансовий стан  та включає у себе: 

 зареєстрований  пайовий  капітал – рядок  4   Балансу  Звіту про 

фінансовий стан ; 

 внески до незареєстрованого статного капіталу – рядок  4   Балансу 

 Звіту про фінансовий стан ; 

                                                 
1Мельник Т.Г., ДимнічВ.В. Організація бухгалтерського обліку та контролю власного 

капіталу. Молодийвчений.    . № 3  55 . С. 67 -675 
2Назаренко О.В., Чижова Т.С. Організаційні аспекти формування, обліку та аудиту власного 

капіталу підприємств. Економiка та держава.    9. № 9. С. 3 -34 
3Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль капіталу у дооцінках. Emergence of 
public development: financial and lega laspects: Collective monograph / [Ed. 

byDoctorofEconomicSciences, Prof. Pasichnyk Yu.]: AgendaPublishingHouse, Coventry, 

UnitedKingdom,    9. Р. 5  -529 
4Фоміна Т.В. Внутрішній контроль операцій із формування величини резервного капіталу. 

Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали   

Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль : ТНЕУ,     . С.  94 -197 
5Фоміна Т.В. Внутрішній контроль порядку формування нерозподіленого прибутку 

 непокритого збитку . Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : 

Матеріали  II Міжнар. наук.-практ.конф. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем»,    9. 

С.  66-269 
6Фоміна Т.В., Міліченко О.С. Внутрішній контроль порядку формування неоплаченого 

капіталу. Державний фінансовий контроль, незалежний аудит та аналіз: проблеми та 
перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Ірпінь. С.   4-117 
7Національне положення  стандарт  бухгалтерського обліку   «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» : Наказ М-ва фінансів України від  7 лют.    3 р. № 73 URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  дата звернення:   . 9.      
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 капітал у дооцінках – рядок  4 5 Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 додатковий капітал – рядок  4   Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 емісійний дохід – рядок  4   Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 накопичені курсові різниці – рядок  4   Балансу  Звіту про фінансовий 

стан ; 

 резервний капітал – рядок  4 5 Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 нерозподілений прибуток  непокритий збиток  – рядок  4   Балансу 

 Звіту про фінансовий стан ; 

 неоплачений капітал – рядок  4 5 Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 вилучений капітал – рядок  43  Балансу  Звіту про фінансовий стан ; 

 інші резерви – рядок  435 Балансу  Звіту про фінансовий стан .  

Перед початком проведення перевірки правильності формування 

величини власного капіталу внутрішньому контролеру необхідно здійснити 

оцінку існуючої системи обліку і контролю, яка склалась на підприємстві. 

Оцінкусистеми внутрішнього контролю операцій із формування величини 

власного капіталу у частині додаткового та резервногослід здійснювати за 

допомогою тесту, наведеного у таблиці  . 

Оцінка відповідей на питання даного тесту дозволить внутрішнього 

контролеру з’ясувати обсяги роботи, спланувати порядок проведення 

контролю порядку формування власного капіталу у частині додаткового і 

резервного, визначити слабкі сторони, призначити відповідальних та у 

цілому оцінити стан обліку даних об’єктів перевірки.  

Джерелом інформації для проведення внутрішнього контролю 

додаткового капіталу слугує рахунок бухгалтерського обліку 4  «Додатковий 

капітал», який має такі субрахунки: 

 субрахунок 4   «Емісійний дохід»  відображається прибуток  збиток  
від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума 

перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного 

доходу відображається за дебетом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки 

 непокриті збитки » ; 

 субрахунок 4   «Інший вкладений капітал»  обліковують інший 

вкладений засновниками підприємств  крім акціонерних товариств  капітал, 

що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни 

розміру статутного капіталу ; 

 субрахунок 4 3 «Накопичені курсові різниці»  узагальнюється 

інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень 

 стандартів  бухгалтерського обліку відображаються у складі власного 

капіталу та визнаються в іншому сукупному доході ; 

 субрахунок 4 4 «Безоплатно одержані необоротні активи» 

відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних 

підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому 

субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку 

корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів 

 окрім землі  і при вибутті таких активів і землі; 
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 субрахунок 4 5 «Інший додатковий капітал» обліковують інші види 

додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище 

субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих 

за договором оренди цілісних майнових комплексів
1
. 

Таблиця 1 – Тест системи внутрішнього контролю операцій з 

формування величини власного капіталу у частині додаткового та резервного  

№ 

з/п 

Питання, які характеризують стан обліку та контролю операцій з 

формування величини власного капіталу 

в частині додаткового та резервного 

Відповідь 

Так Ні 

1 
Складові власного капіталу, які є у Балансі  Звіті про фінансовий стан  

підприємства у частині: 

  

1.1 Додатковий капітал  рахунок 4     

1.1.1 емісійний дохід   

1.1.2 інший вкладений капітал   

1.1.3 накопичені курсові різниці   

1.1.4 безоплатно одержані необоротні активи   

1.1.5 інший додатковий капітал   

1.2 Резервний капітал  рахунок 43    

2 Установчі документи є у наявності    

3 Установчі документи відповідають законодавчо визначеним вимогам    

4 Підприємство випустило акції    

5 Структура додаткового капіталу:   

5.1 емісійний доход   

5.2 інший вкладений капітал    

5.3 накопичені курсові різниці    

5.4 безоплатно одержані необоротні активи   

5.5 інший додатковий капітал   

6 
Чи була на підприємстві потягом періоду, що підлягав перевірці емісія 

цінних паперів? 

  

7 У діяльність емітента корпоративних прав надходили додаткові внески    

8 
На підприємстві були випадки викупу та подальшого перепродажу частки 
засновника товариства з обмеженою відповідальністю, за ціною, що 

відрізняється від номінальної вартості вкладу 

  

9 Джерела формування накопичених курсових різниць    

9.1 
курсові різниці, що виникли унаслідок погашення заборгованості 
засновником за внесками до статутного капіталу 

  

9.2 
курсові різниці, що виникли у результаті заборгованості засновників за 

внесками до статутного капіталу у іноземній валюті 

  

10 
На підприємстві протягом періоду, що підлягає перевірці були випадки 
безоплатного одержання необоротних активів 

  

11 
На підприємстві дотримується розмір мінімальної величини резервного 

капіталу 

  

12 
Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал не є меншим за 5% суми 
чистого прибутку підприємств 

  

13 Здійснюється контроль цільового використання коштів резервного фонду   

                                                 
1Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ М-ва фінансів 

України від 3  лист.  999 р. № 291 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 дата 
звернення:   . 9.      
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При перевірці правильності формування інформації про емісійний дохід 

підприємства внутрішній контролер повинен пам’ятати, що емісійний дохід – 

це дохід, отриманий від різниці між ринковою та номінальною вартістю 

цінних паперів при їх розміщенні. Емісійний дохід формується за допомогою 

розміщення паперів, яке може бути приватним і публічним. У першому 

випадку акції реалізуються серед вузького кола відомих інвесторів, у 

другому – на вільному ринку, всім бажаючим. Емісійний дохід можуть 

отримувати лише акціонерні товариства, адже тільки їм доступні можливості 

з випуску цінних паперів  акцій . Емісія цінних паперів – це одне з джерел 

отримання фінансових ресурсів, які залучаються для вирішення стратегічних 

цілей. Емісійний дохід розглядається тільки як складова додаткового 

капіталу, його не допускається витрачати на потреби споживання. При 

перевірці емісійного доходу внутрішній контролер повинен перевірити: 

 відповідність законодавчо встановленим вимогам операцій, які 

призвели до зміни емісійного доходу; 

 обґрунтованість вартості акцій, за якою вони розміщуються та 

визначення її відмінності від номінальної; 

 доцільність та обґрунтованість обраного методу обліку акцій  облік 
методом номінальної вартості, облік методом затрат ; 

 відповідність законодавству напрямків придбання або продажу акцій; 

 порядок відображення операцій, пов’язаних з формування емісійного 
доходу у регістрах аналітичного і синтетичного обліку  особливо увагу слід 

звернути на правильність, повноту та точність формування аналітичних 

даних у розрізі кожного засновника  учасника  ; 

 порядок відображення операцій з формування емісійного доходу на 
рахунках бухгалтерського обліку

1
. 

У випадку, якщо інформація про розмір емісійного доходу відповідає 

ознакам суттєвості, вона розкривається у додатковому рядку  4   «Емісійний 

доход» Балансу  Звіту про фінансовий стан  із подальшим її включенням до 

рядку  4   «Додатковий капітал». Тому внутрішній контролер повинен 

також звернути на це увагу.  

При перевірці правильності формування інформації на субрахунку 

422 «Інший вкладений капітал» внутрішній контролер повинен враховувати 

той факт, що господарським законодавством України передбачено, що в 

установчих документах товариств з обмеженою відповідальністю засновники 

можуть обумовлювати можливість здійснення додаткових внесків у 

діяльність емітента корпоративних прав, а розмір, форми і порядок внесення 

додаткових вкладів є компетенцією загальних зборів учасників. При цьому, 

статтею 5  Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що 

зміна вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не 

                                                 
1Фоміна Т.В.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

олійножирової галузі України : дис. ... канд.екон. наук:   .  . 9/ Одес. держ. екон. ун-т. О., 
   7. Додаток Р3 
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впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих 

документах товариства, якщо інше не передбачено установчими 

документами 
1
. 

Додаткові вклади понад зареєстрований розмір статутного капіталу не 

впливають на виплату дивідендів засновникам та можуть передаватися ними 

у господарську діяльність суб’єкта підприємництва на поворотній чи 

безповоротній основі. Задля визначення характеру таких внесків 

оформляється протокол засідання зборів засновків, в якому зазначається: 

мета фінансування суб’єкта господарювання; форма та розмір внесків у 

розрізі засновників; строки, умови внесення і повернення вкладів тощо. 

Для відображення у бухгалтерському обліку інформації про додаткові 

внески засновників без рішень про зміни розміру статутного капіталу 

передбачено використовувати субрахунок 4   «Інший вкладений капітал». 

Також на зазначеному субрахунку відображається різниця, отримана від 

викупу та подальшого перепродажу частки засновника товариства з 

обмеженою відповідальністю, за ціною, що відрізняється від номінальної 

вартості вкладу. При цьому, позитивна різниця збільшує залишок субрахунку 

4   «Інший вкладений капітал», а негативна – зменшує розмір додаткового 

капіталу. У випадку недостатності сформованих джерел таку різницю 

відносять на збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку, 

що обліковується на субрахунку 443 «Прибуток, використаний в звітному 

періоді» 
2
. 

Під час перевірки накопичених курсових різниць, які обліковуються на 

субрахунку 4 3 «Накопичені курсові різниці» доцільним буде одночасний 

контроль і даних, відображених на субрахунку 4 5 «Інший додатковий 

капітал». Це пов’язано з тим, що згідно із п.   Положення  стандарту  

бухгалтерського обліку    «Вплив зміни валютних курсів» курсові різниці, 

які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при 

формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового 

капіталу. Відповідно до п. 9 цього ж нормативного документу курсові 

різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за 

розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення 

яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, 

відображаються у складі іншого додаткового капіталу та в іншому сукупному 

доході 
3
. Інформація про такі курсові різниці узагальнюється на субрахунку 

4 3 «Накопичені курсові різниці». Внутрішній контроль правильності 

                                                 
1Про господарські товариства : Закон України від  9 вер.  99  р. № 1576-ХІІ U  : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-  /  дата звернення:   . 9.      
2Цюцяк І.Л. Особливості обліку додаткового капіталу у товариствах з обмеженою 

відповідальністю.Науково-інформаційний вісник «Економіка».    4. № 10. URL: 
http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/37-10-14.pdf  дата звернення:   . 9.      
3Положення  стандарт  бухгалтерського обліку    «Вплив зміни валютних курсів»: Наказ 

М-ва фінансів України від    серп.      р. № 193 URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 дата звернення:   . 9.      
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відображення в обліку накопичених курсових різниць доцільно проводити за 

такими етапами: 

 перевірка правильності ідентифікації курсової різниці  курсові різниці, 
що виникли унаслідок погашення заборгованості засновником за внесками до 

статутного капіталу підлягатимуть відображенню на субрахунку 4 5 «Інший 

додатковий капітал»; курсові різниці, що виникли у результаті 

заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу у іноземній 

валюті підлягатимуть відображенню на субрахунку 4 3 «Накопичені курсові 

різниці» ; 

 визначення офіційного валютного курсу у гривні до відповідної 
іноземної валюти та перевірка правильності перерахунку; 

 правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку курсових 
різниць; 

 перевірка правильності відображення даних у рядку  4   «Накопичені 
курсові різниці» Балансу  Звіту про фінансовий стан .  

При перевірці правильності відображення вартості безоплатно 

одержаних необоротних засобів у складі додаткового капіталу внутрішній 

контролер, поряд з контрольними процедурами, визначеними для 

формування первісної необоротних активів, повинен перевірити:  

 правильність визначення справедливої вартості за безоплатно 

одержаними об’єктами необоротних активів; 

 законність та обґрунтованість визнання витрат, пов’язаних з 

безоплатним одержанням необоротних активів та віднесення їх на рахунок  5 

«Капітальні інвестиції»; 

 повноту, точність та своєчасність віднесення до складу додаткового 
капіталу безоплатно одержаних необоротних активів; 

 правильності відображення в обліку зменшення додаткового капіталу з 

одночасним збільшення доходу від безоплатно одержаних активів; 

 правильності ведення регістрів аналітичного та синтетичного обліку.  
Заключним етапом внутрішнього контролю операцій із формування 

величини додаткового капіталу є перевірка правильності формування даних у 

рядку  4   «Додатковий капітал» Балансу  Звіту про фінансовий стан . При 

цьому, слід мати на увазі, що якщо показник цього рядка розшифровують у 

додаткових рядках  4   «Емісійний дохід» та  4   «Накопичені курсові 

різниці», то такий рядок має бути більшим або дорівнювати сумі рядків 

1411 та  4  . Також необхідно здійснити перевірку правильності 

відображення та відповідності даним Балансу  Звіту про фінансовий стан  

стовпчика 5 «Додатковий капітал» Звіту про власний капітал.  

Під час внутрішнього контролю порядку формування резервного 

капіталу вивченню підлягає рахунок 43 «Резервний капітал», який 

призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу 

підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та 

установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. За кредитом 

рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за 
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дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок 

резервного капіталу на кінець звітного періоду 
1
. 

Внутрішній контролер повинен мати на увазі, що поповнення 

резервного капіталу здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку і, як 

правило, використовується на додаткові заходи для поповнення статутного 

капіталу або для покриття нерозподілених збитків. Джерела утворення та 

використання резервного капіталу перевіряють за їх видами та напрямами 

використання згідно даних аналітичного обліку.  

Внутрішній контроль резервного капіталу передбачає:  

 перевірку відповідності законодавчим вимогам та установчим 

документам порядку створення резервного капіталу  відповідності величини 

сформованого резервного капіталу визначеній установчими документам ;  

 оцінку дотримання вимог законодавства у частині мінімального 

розміру резервного капіталу  його розмір регламентується установчими 

документами, але він не може бути меншим за  5% статутного капіталу 

підприємства ;  

 з’ясування того, чи дотримується розмір мінімальної величини 

резервного капіталу для акціонерних товариств  для акціонерних товариств 

мінімальна величина резервного капіталу повинна становити  5% 

акціонерного капіталу ;  

 перевірку дотримання вимог щодо величини щорічних відрахувань від 

чистого прибутку  розмір щорічних відрахувань у резервний капітал також 

передбачається установчими документами, проте він не може бути меншим 

за 5% суми чистого прибутку підприємств ;  

 встановлення джерел утворення та напрямків використання резервного 
капіталу перевіряють на підставі даних аналітичного обліку;  

 підтвердження обґрунтованості величини резервного капіталу 

 особливо у тому випадку, коли резервний капітал більший за законодавчо 

встановлений мінімальний розмір, адже підприємства можуть створити 

резервний капітал і в більшому розмірі, зафіксувавши це в установчих 

документах підприємства ;  

 перевірку відповідності законодавчим вимогам напрямків 

використання резервного капіталу  покриття збитків суб’єкта 

господарювання, виплата боргів у разі ліквідації підприємства, виплата 

дивідендів  якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий 

рівень , інші цілі передбачені законодавством чи установчими документами . 

На даному етапі внутрішньому контролеру слід звернути увагу на випадки 

витрачання коштів резервного капіталу для виплати дивідендів за 

привілейованими акціями. Якщо товариство відповідно до своєї облікової 

                                                 
1Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ М-ва фінансів 

України від 3  лист.  999 р. № 291 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 дата 
звернення:   . 9.      
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політики у складі резервного капіталу виділяє загальний резервний капітал та 

резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями, тоді необхідно 

визначити їх розміри окремо та у цілому, а також визначити чи сформований 

резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями покриє розмір 

дивідендів, які необхідно буде виплатити за такими акціями у несприятливі 

періоди. Для цього звіряються дані, відображені на рахунку 43 «Резервний 

капітал» з напрямами використання резервного капіталу, зазначеними у 

наказі про облікову політику та рішеннями, прийнятими засновниками та 

учасниками товариства. Необхідно встановити чи не використовувався 

резервний капітал для виплати дивідендів, компенсації при виході учасника з 

товариства у разі, якщо був нерозподілений прибуток; послідовність 

використання коштів резервного капіталу відповідно до засновницьких та 

законодавчих документів; 

 порядку відображення операцій, пов’язаних з формування резервного 
капіталу у регістрах аналітичного і синтетичного обліку та на рахунках 

бухгалтерського обліку 
1
.  

Беззаперечним є факт, що результати внутрішнього контролю 

підлягають документуванню. Інформація, отримана під час контрольно-

перевірочних заходів повинна відповідним чином фіксуватись, тому 

оформлення робочих документів внутрішнім контролером є надзвичайно 

важливим етапом перевірки. 

До робочих документів відносяться записи  форми, таблиці, розрахунки 

тощо , за допомогою яких фіксуються проведені прийоми та процедури 

внутрішнього контролю, довідки та/або експертні висновки залучених 

фахівців та експертів, отримана інформація і відповідні висновки 
2
.У 

таблицях  , 3, 4, 5 і 6 представлено зразки форм Робочих документів 

внутрішнього контролера з перевірки окремих операцій із додатковим та 

резервним капіталом. 

Таблиця 2 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

складу та структури додаткового капіталу 

Об’єкт 
Номер 

субрахунку 

Сума, 

грн. 

Питома вага окремого 

об’єкту (%) 

Емісійний дохід 421   

Інший вкладений капітал 422   

Накопичені курсові різниці 423   

Безоплатно одержані необоротні активи 424   

Інший додатковий капітал 425   

Разом за період -  100 

                                                 
1Фоміна Т.В.Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

олійножирової галузі України : дис. ... канд. екон. наук :   .  . 9 / Одес. держ. екон. ун-т. 

О.,    7. Додаток Р3 
2Пугаченко О.Б, Фоміна Т.В. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з 

необоротними активами: прикладний аспект. Інститут бухгалтерського обліку, контроль 

та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний науковий журнал: ТНЕУ, ПДАТУ, ГО 
«Науковий клуб «Софус».    6. Вип. 3. С.69-84 
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Таблиця 3 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

правильності визначення курсових різниць  

Показник 

Вид курсової різниці 

Унаслідок погашення 

заборгованості 

засновником за внесками 

до статутного капіталу 

У результаті заборгованості 

засновників за внесками до 

статутного капіталу в 

іноземній валюті 

Субрахунок 
4 5 «Інший додатковий капітал» /  

4 3 «Накопичені курсові різниці» 

Існуюча заборгованість за 
внесками 

  

Курс НБУ, діючий на дату 

перерахунку заборгованості 

  

Вартість перерахованої 
заборгованості 

  

Курсова різниця   

 

Таблиця 4 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

правильності відображення в обліку безоплатно одержаних необоротних 

активів  

О
б

’є
к

т
 

н
ео

б
о

р
о

т
н

и
х

 

а
к

т
и

в
ів

 

Надавач 

П
ід

ст
а

в
а

 (
д
а

т
а

 

т
а

 №
 д

о
к

у
м

е
н

т
у

) 

Вартість, 

грн. Ф
а
к

т
 

в
ід

о
б

р
а

ж
е
н

н
я

 

п
о
д

а
т
к

о
в

о
го

 

к
р

е
д
и

т
у
 

Кореспонденція рахунків 

на підприємстві 
згідно методології 

обліку 
Д

еб
е
т
 

К
р

е
д
и

т
 

Д
еб

е
т
 

К
р

е
д
и

т
 

    «так» / «ні»     

Разом за період  Х Х  Х Х Х Х Х 

 

Таблиця 5 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

порядку формування резервного капіталу 

Показник 

За розрахунком 

підприємства 

За розрахунком 

внутрішнього 

контролера 
Відхилення, 

грн. 

Відсоток Сума, грн. Відсоток Сума, грн. 

Статутний капітал, 
зафіксований в установчих 

документах 

Х  Х   

Мінімально дозволений розмір 

згідно законодавства 
  25%   

Фактичний розмір резервного 

капіталу 
     

Розмір прибутку на звітний 

період 
Х  Х   

Мінімально дозволений розмір 

щорічних внесків до 

резервного капіталу згідно 
законодавства 

  5%   

Фактичний розмір щорічних 

внесків до резервного капіталу 
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Таблиця 6 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

цільового використання резервного капіталу 
Напрямки витрачання резервного фонду 

Покриття 

збитків 
суб’єкта 

господа-

рювання 

Виплата 

боргів у разі 

ліквідації 
підприємства 

Виплата дивідендів Інші цілі 

Резервний капітал 

перевищує 

мінімально 
допустимий 

рівень 

Резервний капітал 

не перевищує 

мінімально 
допустимий 

рівень* 

Передба–
чені 

законо-

давством 

Передбачені 

установчими 
документами 

Сума використання резервного капіталу зазначається у відповідній графі напрямку 
використання  

      
* заборонено виплату дивідендів за рахунок резервного фонду у випадку, якщо величина резервів не 

перевищує мінімально допустимий рівень 

 

Заключним етапом внутрішнього контролю резервного капіталу є 

перевірка правильності відображення його величини у рядку 

1415 «Резервний капітал» Балансу  Звіту про фінансовий стан , у стовпчику 

6 «Резервний капітал» Звіту про власний капітал та співставності показників 

даних фінансових звітів. 

Наразі на рівні національного законодавства відсутній єдиний підхід до 

вирішення організаційних та процедурних проблем здійснення внутрішнього 

контролю в частині окремих його об’єктів, у тому числі і тих, що впливають 

на величину власного капіталу. У зв’язку з цим виникла потреба в 

удосконаленні методики внутрішнього контролю конкретних об’єктів – 

додаткового та резервного капіталу.Пошук оптимальних рішень для 

визначення чітких етапів, контрольних процедур та дій при перевірці 

операцій з формування величини власного капіталу в частині додаткового та 

резервного стає поштовхом доудосконалення теорії та практики 

внутрішнього контролю. Актуалізуються дані питання в контексті 

підвищення ефективності управління підприємствами, удосконалення 

моделей функціонування окремих галузей національної економіки, 

стимулювання зростання макроекономічних показників, що, у кінцевому 

результаті, сприятиме впровадженню новітніх технологій неоіндустріальних 

трансформацій в економічне середовище України.  
 
 

 

5.8 Еволюція виникнення та світова практика обліку 

нематеріальних активів 

У процесі фінансово-господарської діяльності організації 

використовують не тільки цінності, що мають натурально-речову форму, а й 

нематеріальні активи, які не мають такої ознаки, як речовинна субстанція. 

Тому в міру розвитку економіки, впровадження нових технологій і випуску 

наукомісткої продукції нематеріальні активи стають однією з найбільш 

важливих складових частин активів організації і є основним ресурсом в 

конкурентній боротьбі.  
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В своєму історичному розвитку з об'єкта, що не має вартісної оцінки і, 

отже; що не підлягає відображенню в бухгалтерському обліку, нематеріальні 

активи, в даний час перетворилися в значимий виробничий фактор, що 

зумовлює подальший розвиток підприємств, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, що випускається, обумовлене 

розробкою, освоєнням і впровадженням нових технологій, нових видів, 

продукції.  

У багатьох країнах ОЕСР  Організація економічного співробітництва та 

розвитку  інвестиції в нематеріальні активи швидко зростають. У деяких 

випадках ця інвестиція відповідає або перевищує інвестиції в традиційний 

капітал, такий як машини, обладнання та будівлі. Посилена глобальна 

конкуренція, нові бізнес-моделі та зростаюче значення сектору послуг 

посилили значення нематеріальних активів для фірм, галузей та 

національних економік.  

Світова економічна криза поставила новий акцент на тому, як політика 

може допомогти накопиченню нематеріальних активів та забезпечити нові 

джерела зростання. Існує також занепокоєння, що криза може підірвати 

фінансування інвестицій у нематеріальні активи. І в багатьох країнах, що 

розвиваються, політики розробляють нематеріальні активи, необхідні для 

успіху у діяльності з високою доданою вартістю
1
. 

Слід зазначити, що в роботах вчених і фахівців все частіше 

піднімаються питання, пов'язані з ринком послуг з продажу прав на 

нематеріальні активи. Питання визначення вартості нематеріального активу 

компанії розглядаються в працях Козирєва А., Купермана В., Любимова С., 

Рейлі Р., Тарасова О., Швайса Р. Конкурентні переваги фірми, пов'язані з 

наявністю унікальних ресурсів – нематеріального активу, досліджуються в 

роботах Вернерфельта Б., Катькало В., Прахалад К., Хамів Г. 

Питання обліку, методології фінансового обліку нематеріальних активів 

розглядаються такими вітчизняними та зарубіжними вченими:Гейця В.М., 

Голова С.Ф, Кірейцева Г.Г., Сопка В.В., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., 

Кемпбеллі Р., Андріссена Д., Даума Ю., Свейбі К.Е. та ін. 

Нематеріальні активи лежать в основі того, що робить фірми 

конкурентоспроможними. Вони життєво необхідні для зростання 

продуктивності та економічного зростання. Ключове питання полягає в тому, 

чи однакові фактори, що мають тенденцію стримувати інвестиції в Європі, 

для матеріальних та нематеріальних активів, тобто чи потрібні конкретні 

політичні заходи щодо нематеріальних активів? У цій роботі представлена 

контекстуальна інформація щодо нематеріальних активів шляхом 

обговорення концептуальних аспектів, що ілюструє останні тенденції щодо 

інвестицій в нематеріальні активи та їх відповідний вплив на продуктивність 

та зростання валової доданої вартості  ВДВ . З огляду на конкретні 

характеристики нематеріальних цінностей визначаються та перевіряються 

                                                 
1New sources of growth: intangible assets (2011). URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/46349020.pdf 
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потенційні фактори та бар'єри для інвестицій у нематеріальні активи
1
. 

У міру того, як в конкретній країні зростає частка «нової економіки», 

яка характеризується глобальною конкуренцією, збільшуються потоками 

інформації і комунікацій, підвищується складністю бізнесу, зростає інтерес і 

необхідність в проведенні досліджень в області обліку нематеріальних 

активів, які є результатами інтелектуальної діяльності. У сучасному світі 

нематеріальні активи – один з найбільш проблемних питань методології 

бухгалтерського обліку. 

У літературі існує багато визначень нематеріальних активів. Хоча деякі 

з цих визначень зроблені авторами посилання на один тип конкретного 

предмета серед нематеріальних активів  наприклад, бренд, торгова марка, та 

ін. , інші автори обговорюють визначення в більш широкому контексті. На 

думку Муні
2
, Зігель і Шим

3
та Ендрюс та Де Серрес

4
, які обговорювали 

нематеріальні активи в більш широкому контексті, нематеріальні активи не 

мають фізичної суті і представляють право, надане урядом або державою 

іншій компанії. Крім того, на думку Оже та Тіса
5
, нематеріальні активи є 

необоротними активи і відрізняються від матеріальних  фізичних  активів. Ці 

відмінності полягають у тому, що нематеріальні активи використовуються 

однією стороною, їх витрати на передачу важко відкалібрувати, їх права 

власності обмежені, і забезпечення прав власності є відносно складним
6
. 

Саме відсутність матеріально-речової форми втілення нематеріальних 

активів викликає ускладнення в їх обліку, що зокрема, в  AA : «відсутність 

в них фізичних якостей робить невловимими свідоцтва, що підтверджують їх 

вартість і строк економічного життя, вартість важко оцінити, а строк їх 

корисного використання часто не піддається визначенню»
7
. Критичну оцінку 

трактування нематеріальних активів вченими узагальнено в таблиці  . 

Залучення нематеріальних активів  НМА  в економічний оборот 

комерційних організацій сприяє підвищенню їх інвестиційної привабливості, 

забезпечення конкурентних переваг на внутрішніх і зовнішніх ринках, захист 

від недобросовісної конкуренції. Разом з тим створення і придбання 

                                                 
1 Anna Thum-Thysen, Peter Voigt, Benat Bilbao-Osorio, Christoph Maier and Diana Ognyanova. 

(2017). Unlocking Investment in Intangible Assets. URL: https://ec.europa.eu/ 

info/sites/info/files/economy-finance/dp047_en.pdf 
2 Mooney, K. The Essential of Accounting Dictionary, 1th ed.; Sphinx Publishing: Naperville, IL, 

USA, 2008 
3 Siegel, J.G.; Shim, J.K. Dictionary of Accounting Terms, 1th ed.; Barron’s Educational Series; 
Inc.: New York, NY, USA, 2000. 
4Andrews, D.; de Serres, A. Intangible assets, resource allocation and growth: A framework for 

analysis. OECD Econ. Dep. Working Pap. 2012. 
5 Augier, M.; Teece, D. An economic perspective on intellectual capital. In Perspective on 

Intellectual Capital: Multidisciplinary Insight into Management, Measurement, and Reporting, 1th 

Ed.; Marr, B., Ed.; Elsevier Inc.: Oxford, UK, 2005; pp. 3–27. 
6  urat  cak. DeryaFındık     9 . The Impact of Intangible Assets and Sub-Components of 

Intangible Assets on Sustainable Growth and Firm Value: Evidence from Turkish Listed Firms. 

URL: mdpi.com/journal/sustainability 
7Вильямс Я. Справочник AA  с коментариями. М.: ИНФРА,     .543 с. 
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виняткових прав на об'єкти НМА пов'язане з певними проблемами, 

обумовленими неоднозначністю розуміння НМА як самостійної облікової 

категорії, складністю правовідносин, що виникають з приводу їх 

використання, недосконалістю чинного законодавства. 

Таблиця 1 – Зіставлення поняття «нематеріальні активи» за науковими 

джерелами 

Складові нематеріальних активів 
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к
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Г
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.М

.1
0
 

Х
е
н

д
р

ік
с
е
н

 Е
.С

.1
1
 

Ш
н

е
й

д
е
м

а
н

 Л
.З

.1
2
 

Об’єкти права інтелектуальної, в тому числі 
промислової власності 

+ + – – + + – – + + – + 

Права користування землею, водою, іншими 

природними ресурсами 
+ – – – + – + + – + – – 

Патенти, авторські права, товарні знаки тощо – – – – – – – + – – – – 

Цінності, які не є речовими  відсутність 

матеріальної форми  
– – – + – – + – – – + – 

Економічна вигідність + – + + + + – – – – – – 

Витрати на нематеріальні об’єкти – – + – – – – – – – – – 

Джерело:13 

                                                 
1Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.К.: Атіка,     .4   с.  
2Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. Житомир: ПП 

«Рута»,    4.44  с. 
3 Облік та інвентаризація об’єктів інтелектуальної власності і вартісна оцінка прав на ці 

об’єкти / Укладач: Пирятинська С.Ф.: УкрІНТЕІ,    3. 76 с. 
4 Городянська Л. Особливості обліку гудвіла та методи оцінки його вартості на 
підприємстві. Фінанси України.    7. № 4. С.   9–126.  
5 Контроль і ревізія: Підручник [для студентів вузів спеціальності 7. 5   6 «Облік і аудит»] 

/ Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. Житомир ЖІТІ,     . 5   с. 
6Чеботарьова Н.М. Організація обліку нематеріальних активів в сільськогосподарських 

підприємствах. Економіка АПК.    3. №  . С. 49-52. 
7МоссаковськийВ. Облік нематеріальних активів. Бухгалтерський облік і аудит.    5. № 7. 
С.  -17. 
8Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник [для студентів вищих 

навчальних закладів]; за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. [ -ге вид., переробл. та 
допов.]. К.: Концерн Видавничий Дім «Ін Юре»,     . 67  с. 
9Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької 

діяльності: Монографія. К.: Кондор,    5. 356 с. 
10Тарасова І. Пропозиції щодо вдосконалення класифікації нематеріальних активів у Плані 

рахунків та П С БО   «Нематеріальні активи». Бухгалтерський облік і аудит.    4. № 4. С. 

38-41. 
11Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та 

обліку. Бухгалтерський облік і аудит.    6. № 9. С.   -23. 
12Чумакова І. Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії. Бухгалтерський 
облік і аудит.    9. №  . С. 55-62. 
13Лепетан І.М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах: 

теорія і практика: Монографія / За ред. Л.В. Гуцаленко. Вінниця: Вид-во ПП «ТД 
«Едельвейс і К»,     .   3 с. 
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Категорія нематеріальних активів в силу їх двоїстої економіко-правової 

природи  як особливий правовий інститут і економічний ресурс  

зароджується в обліковій практиці тієї чи іншої країни при збігу ряду умов: 

• при досить високому рівні розвитку економіки, зокрема, промислового 

виробництва, що вимагає відповідного рівня розвитку обліку. Як правило, це 

характерно на стадії буржуазного, капіталістичного суспільства; 

• при появі класу користувачів фінансової звітності, зацікавлених в 

обґрунтованому і прозорому механізмі обчислення прибутку, що підлягає 

розподілу, але не мають можливості прямо контролювати цей процес, тобто 

при виникненні підприємств, що знаходяться в колективній власності, і 

формуванні біржового і кредитного ринку; 

• при наявності правового інституту не мають матеріально-речової 

структури, але володіють вартістю об'єктів, які можуть використовуватися 

суб'єктами економіки в процесі комерційної діяльності – зокрема, інституту 

інтелектуальної власності; 

• при входженні в бухгалтерську практику принципу відповідності 

доходів і витрат – спочатку у вигляді амортизації активів матеріальних, 

необхідність поступового перенесення вартості яких на кінцевий продукт 

більш очевидна, ніж для активів нематеріальних; 

• при затребуваності інформації про величину прибутку за умови 

капіталізації витрат на невловимі активи, тобто при появі акціонерних 

підприємств, що використовують нематеріальні ресурси. 

Дані передумови формувалися протягом другої половини XIX століття і 

призвели до виникнення категорії нематеріальних активів в бухгалтерському 

обліку європейських країн, США та України на рубежі XIX-XX століть. 

У зарубіжній практиці здатність приносити дохід є невід'ємною 

сутнісною рисою активів підприємства. Якщо те чи інше майно, на думку 

фахівців-професіоналів, втратило цю здатність, воно виключається зі складу 

активів. 

У багатьох країнах ОЕСР  Організація економічного співробітництва та 

розвитку  інвестиції в нематеріальні активи швидко зростають. У деяких 

випадках ця інвестиція відповідає або перевищує інвестиції в традиційний 

капітал, такий як машини, обладнання та будівлі. Посилена глобальна 

конкуренція, нові бізнес-моделі та зростаюче значення сектору послуг 

посилили значення нематеріальних активів для фірм, галузей та 

національних економік.  

Світова економічна криза поставила новий акцент на тому, як політика 

може допомогти накопиченню нематеріальних активів та забезпечити нові 

джерела зростання. Існує також занепокоєння, що криза може підірвати 

фінансування інвестицій у нематеріальні активи. І в багатьох країнах, що 

розвиваються, політики розробляють нематеріальні активи, необхідні для 

успіху у діяльності з високою доданою вартістю
1
. 

                                                 
1News our ces of growth: in tangibleassets. (2011). URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/46349020.pdf 
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В даний час економісти виділяють ключові позиції, які займають НМА 

у розвитку світової економіки. Доказом цього є робота  ceanTomo
1
, яка 

надає послуги з управління активами інтелектуальної власності та проводить 

щорічні дослідження ринкової вартості  НМА . Вони виявили, що 5   

американських акціонерних компаній з найбільшою ринковою капіталізацією 

за 4  років зазнали зміни у питомій вазі матеріальних активів щодо 

нематеріальних активів. За цей період частка  НМА  зросла з  7% до  4% 

 рис.   .  

 
Рисунок 1 – Дослідження ринкової вартості нематеріального активу 
Джерела:дослідження ринкової вартості нематеріального активу, 2017 

(OceanTomo, 2017)2. 

 

Всього за 43 роки нематеріальні активи перетворилися з допоміжного 

активу на головний для інвесторів – сьогодні вони складають  4% від усієї 

вартості підприємства на S&  5  , що є значним збільшенням із лише  7% у 

 975 році. 

Цифроцентричні сектори, такі як Інтернет та програмне забезпечення, 

технології та ІТ, значною мірою залежать від нематеріальних активів. 

Компанія BrandFinance
3
, яка виробляє щорічний рейтинг компаній на 

основі нематеріальної вартості, призводить до того, що компанії цих секторів 

посідають перші п’ять місць у випуску звіту за    9 рік  табл.  . 

 icrosoft випередила Amazon за перше місце в рейтингу за    9 рік – 

нематеріальні активи склали 9 4 мільярди доларів. Компанія має найбільший 

комерційний хмарний бізнес у світі.  

Фармацевтичні та медичні компанії також займають важливе місце у 

списку, що входить до чотирьох з    найкращих. Їх нематеріальна цінність 

значною мірою визначається патентами, а також злиттями та поглинаннями. 

Наприклад, у своєму останньому річному звіті Johnson&Johnson повідомили 

про патенти та торгові марки на 3  мільярди доларів. 

                                                 
1 Intangible Asset Market Value Study. The research is carried out by the company Ocean Tomo, 

LLC (2017). URL: http://www.oceantomo.com//intangible-asset-market-value-study/ 
2Intangible Asset Market Value Study. The research is carried out by the company Ocean Tomo, 

LLC (2017URL: http://www.oceantomo.com//intangible-asset-market-value-study/ 
3Global Intangible Finance Tracker   IFT™  - anannual review of the world’s intangible value 
November 2019. URL: https://brandfinance.com/images/upload/gift_2.pdf 
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Це свідчить про те, що протягом тривалого періоду спостерігається 

стійка тенденція до зростання частки  НМА  ринкової вартості компаній. 

Тому сьогодні існує потреба в вдосконаленні організації категоріального 

апарату, методології бухгалтерського обліку  НМА  з метою вдосконалення 

управління ними. 

Важливо зазначити, що рейтинг BrandFinance базується як на розкритих 

нематеріальних активах – тих, що відображаються у балансі компанії, так і на 

нерозкритих нематеріальних активах. У рейтингу нерозкриті нематеріальні 

активи розраховувались як різниця між ринковою вартістю компанії та 

балансовою вартістю. 

Таблиця 2 – Найбільші компанії за нематеріальною вартістю 

Місце Компанія Сектор 
Загальна 

вартість НМА 

Частка вартості 

підприємства 

1 Microsoft Інтернет та програмне 

забезпечення 

$ 9 4 млрд 90% 

2 Amazon Інтернет та програмне 

забезпечення 

$  39 млрд 93% 

3 Apple Технології та ІТ $ 675 млрд 77% 

4 Alphabet Інтернет та програмне 

забезпечення 

$ 5   млрд 65% 

5 Facebook Інтернет та програмне 

забезпечення 

$ 4 9 млрд 79% 

6 AT&T Телекомунікації $ 37  млрд 84% 

7 Tencent Інтернет та програмне 

забезпечення 

$ 365 млрд 88% 

8 Johnson&Johnson Фармація $ 36 млрд 101% 

9 Visa Банківська справа $ 34  млрд 100% 

10 Alibaba Інтернет та програмне 

забезпечення 

$ 344 млрд 86% 

Джерело:1 

 

Більшість нематеріальних активів не відображаються на балансі, 

оскільки стандарти бухгалтерського обліку не визнають їх доти, доки не 

відбудеться операція з підтвердження їх вартості. Хоча багато керівників 

бухгалтерії вважають це розумним заходом для припинення необґрунтованих 

цінностей активів, це означає, що багато високоцінні нематеріальні активи 

ніколи не фігурують у фінансовій звітності. Насправді 34% загальної вартості 

світових компаній, що торгуються публічно, складаються з невідомої 

вартості. 

Розглянувши важливість нематеріальних активів на світовому ринку, 

варто згадати про їх походження.  

На рубежі XX-XXI століть світ вступив в постіндустріальну еру свого 

розвитку, для якої характерний інформаційний тип економіки, заснованої на 

знаннях.  

                                                 
1Jenna Ross. Intangible Assets: A Hidden but Crucial Driver of Company Value. 11 February, 
2020. URL: https://www.visualcapitalist.com/intangible-assets-driver-company-value/ 
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Дедалі більшого поширення набувають види бізнесу, здійснення яких в 

більшій мірі пов'язане з використанням інтелектуальних, а не традиційних 

матеріальних ресурсів. Цей процес супроводжується висуванням певних 

вимог до існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності. Їх суть 

зводиться до вказівкою на неадекватне відображення вартості компаній у 

фінансовій звітності, що викликається ігноруванням їх інтелектуальних 

ресурсів.  

Висловлюється думка, що через 5   років з того часу, як Лука Пачолі 

видав свою працю з подвійної бухгалтерії, вона втратила зв'язок із 

сучасністю і не задовольняє потреби компаній, заснованих на знаннях. 

Поняття «інтелектуальна власність» включає в себе три основні 

елементи, що являють собою певну діалектичну єдність, а саме: 

інтелектуальний продукт, або продукт розумової, інтелектуальної праці  ІП , 

інтелектуальна власність  ІВ  і нематеріальний актив  НА , кожному з яких 

можна дати своє визначення: 

- інтелектуальний продукт, або продукт розумової, інтелектуальної 

праці – продукт творчих зусиль, що має смислове значення для певного 

інтелектуально підготовленого кола осіб; 

- інтелектуальна власність – сукупність прав на інтелектуальний 

продукт; 

- нематеріальний активи – об’єкт інтелектуальної, в тому числі 

промислової, власності, а також аналогічні права, визнані в установленому 

законодавством порядку об’єктом права платника податку
1
.  

За останні роки фахівцями в області бухгалтерського обліку було 

проведено безліч досліджень щодо релевантності даних звітності, що 

формується за існуючими правилами. Результатом стало входження ідеї про 

необхідність більш повного врахування інтелектуальних ресурсів при 

складанні фінансової звітності в коло обговорюваних бухгалтерським 

співтовариством проблем. 

Відповідним стандартом бухгалтерського обліку нематеріальних 

активів є МСБО 3  "Нематеріальні активи". Це Стандарт був спочатку 

випущений у вересні  99  року як заміна МСБО 9, який був спочатку 

виданий у  97  р. Найновіша версія – переглянута в січні      р. Її основною 

метою є опис бухгалтерського обліку нематеріальних активів, якщо вони не 

регулюються іншим стандартом
2
. 

Підхід стандарту слідує підходу попередніх обнародувань досліджень 

та розробок і накладає суворі обмеження на визнання деяких активів, 

особливо внутрішньо генерованих нематеріальних активів. 

Три критичні атрибути нематеріальних активів, охоплені Міжнародним 

стандартом бухгалтерського обліку 3 : 

• ідентифікація; 

• контроль; 

                                                 
1Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів:Монографія. К.: КНЕУ,     .     с., С. 53. 
2Brendan Doyle (2016). Accounting for Intangible Assets. URL: https://www.cpaireland.ie/ 
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• очікувані майбутні економічні вигоди. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і в подальшому 

присвячені цим атрибутам, які роблять різницю між ідентифікованими 

нематеріальними активами та неідентифікованими  гудвіл . Гудвіл є 

предметом інших стандартних міжнародних фінансових звітів. Стандарт 3, 

створений проектом «Бізнес-комбінації». Невід'ємними нематеріальними 

активами повинні бути відокремлювані, що виникають із договірних чи 

інших законних прав. Цим вимогам не відповідає багато нематеріальні 

ресурси, які можуть принести компанії майбутні економічні вигоди і можуть 

мати значні значення
1
. 

В обліковій практиці окремих зарубіжних країн  Англія, Франція, США 

та ін. , на відміну від облікової практики в Україні, до складу нематеріальних 

активів відносять: витрати на заснування підприємства, організаційні 

витрати, витрати на дослідження та виготовлення нових виробів, витрати на 

рекламу, вартість ліцензій тощо. У Німеччині відображення в балансі 

нематеріальних активів є обов’язковим, якщо їх придбали у третіх осіб, а не 

створили їх власними силами
2
.  

Оскільки одна з основних задач бухгалтерського обліку – це 

формування повної і достовірної інформації про діяльність, майновий стан і 

фінансові результати організації, а фінансова  бухгалтерська  звітність 

покликана донести цю інформацію користувачам, питання повноти 

відображення ресурсів є одним з найважливіших при оцінці релевантності 

даного інформаційного джерела. 

У зв'язку з цим особливого значення набувають проблеми обліку 

нематеріальних активів, умови їх визнання організаціями та порядок 

відображення в складі бухгалтерської звітності.  

Адже саме нематеріальні активи є тією групою балансових статей, в 

якій могли б знаходити відображення інтелектуальні ресурси нової 

економіки. Дана облікова область викликала широкі суперечки на всьому 

протязі історії свого розвитку. У той же час діючі стандарти бухгалтерського 

обліку в цій області не відображають сучасних вимог і підходів і фактично не 

дозволяють сформувати в бухгалтерській звітності достовірну уяву про 

нематеріальні активи, які використовуються організаціями при створенні 

продуктів.  

Особливість нематеріальних активів, що складається у відсутності у них 

фізичних якостей, визначає проблеми при їх обліку: їх вартість важко 

оцінити, а термін їх корисного життя часто не піддається визначенню.  

Тому, однією з найважчих завдань в обліку нематеріальних активів є їх 

оцінка. Складність оцінки нематеріальних активів обумовлена тією 

                                                 
1Damián  asto, Jozef lova, František ipták,  iliamKováč     7 . Intangibles and methods for 
their valuation in financial terms: Literature review. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/81582948.pdf 
2Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: навч. посібник. 
Житомир: ПП Рута,     . 544 с., С.45 . 
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обставиною, що принципово неможливо розробити єдину універсальну 

методику оцінки, оскільки кожен з об'єктів нематеріальних активів повинен 

бути не тільки оригінальним, але і умови їх практичного використання в 

діяльності різних підприємств, як правило, принципово різні. 

 

 

 

5.9 Improving information support of personnel management (the case of 

Kredobank PJSC) 

Personnel management is one of the most critical areas of ensuring the 

viability of the enterprise; it is a driving force in increasing its efficiency. In turn, 

the staff is the most significant value of the organization.  

The rapid development of society, changes in the development of productive 

forces, where the most important is knowledge, expertise, abilities, competencies, 

require management to pay more attention to the individuals and their creative 

skills and abilities.  

The level of staff development is a crucial factor in the efficiency of the 

company. Hence, in conditions of a turbulent environment, rapid deterioration of 

theoretical knowledge, skills, and abilities, the organization's ability to improve its 

employees' level of professionalism is one of the most critical indicators of 

competitiveness in its market.  

The main activities in the field of personnel management of the enterprise 

are:  

- determination of staffing requirements (planning of quantitative and 

qualitative staffing needs, choice of methods for calculating the number of staffing 

requirements); 

- personnel selection (analysis of sources of personnel selection, 

establishment of relations with external organizations, performance appraisal of 

personnel during selection);  

- deployment of personnel (current periodic staff appraisal, purposeful staff 

transfer);  

- staff development (adaptation, training, career and professional 

advancement, dismissal of employees); 

- maintenance of a comfortable socio-psychological climate (regulation of 

relations between the leader and the team, labor relations);  

- influence on the motivation of behavior (commensurate remuneration, 

conception of a creative atmosphere, career support, education of "corporate 

spirit");  

- personnel safety management (creation of normal working conditions, labor 

protection aimed at forming safe employees' behaviour, providing social 

infrastructure);  

- legal and information support of the personnel management process (legal 

regulation of labor relations,personnel accounting and statistics, informing the 

team).  
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Evidently, staff development is one of the personnel management system's 

functional elements, i.e., its subsystem.  

One of the most important goals of creating information management 

systems is to provide a comprehensive, coordinated automated execution of 

calculation, design, and accounting and information work that occur in the 

enterprise's functional and organizational structures. It is information and software 

that play a significant role in the enterprise management system. 

Marenkova N.L.
1 

notes that information has many characteristics, such as 

usefulness, reliability, unambiguity, periodicity, and redundancy. For the effective 

functioning of the management system, data relevance, timeliness of acquiring the 

necessary information, continuity, and consistency are essential. Palaguta C.C.
2
 

argues that the information system's main requirements are its automation, 

complexity, and accessibility. The information system should assist in the main 

(primary) processes of enterprise management, support (secondary) operations in 

the following specialized functional areas: production, engineering, finance, 

accounting, marketing, HR, and external information. Development and 

implementation of information personneltechnologies for personnel management at 

the enterprise include seven typical stages:  

1) diagnosis of the staffing situation;  

2) making adjustments to the current provisions;  

3) preparation and approval of the technology project;  

4) adoption of the developed technology;  

5) dissemination of the mechanism for implementing measures;  

6) training of personnel in new technology;  

7) establishment of those responsible for the implementation of technology.  

All information personnel technologies can be bundled together into the 

following groups: personnel technologies of labor rotation; training personnel 

technologies;personnel technologies of selection and hiring of personnel;personnel 

technologies to increase the efficiency of personnel work;personnel technologies of 

labor control of personnel;informative personnel technologies. 

Information support of personnel management establishes a unified 

information fund, systematization and unification of indicators and documents, and 

the development of formalized data description.  

The development of information support at the enterprise should consider 

certain stages of its implementation, namely: definition of methods and forms of 

information support improvement; selection and implementation of changes in 

information support; assessment of the results of changes in information support.  

Kredobank PJSC is a Ukrainian bank, established in 1990, with its head 

office in Lviv. 100% of its shares belong to the largest Polish bank PKO Bank 

                                                 
1 Marenkova, N.L. and Alimarina, E.A., (2004). Human resources management. Rostov-on-Don: 
Phoenix. 
2 Palaguta, C.C., (2017). Features information management software enterprises and organizations. 

Global and national economic problems [online]. 10(1), 418-421. URL: http://global-
national.in.ua/archive/16-2017/16_2017.pdf 
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Polski. Kredobank is a member of the Independent Association of Banks of 

Ukraine, the Ukrainian Credit-Banking Union, the First Stock Trading System, the 

Ukrainian Interbank Currency Exchange, and the international payment systems 

Master Card Worldwide and Visa International, Individual Deposit Guarantee 

Fund. Kredobank PJSC is part of the united All-Ukrainian ATM network "Radius." 

Since September 2013, the bank has been rebranding. On September 5, the bank's 

updated logo was presented, made in the corporate style of the bank's strategic 

investor – PKO Bank Polski SA, symbolizing the European approach to customer 

service conditions and standards of customer service, in the long run signifying 

simplification of banking services. 

Table 1 – Analysis of definitions of "information support" 
Sources Definitions 

M.O. Krushelnytska Information support is a set of implemented decisions on the exchange, 
placement, and forms of organization of information circulating in the 

management system during its operation. It includes operational 

information, regulatory information, classifiers of technical and economic 
data, and documentation systems (unified and specific). 

L.I. Abalkina Information support is information, the knowledge provided to the 

consumer in the process of meeting his information needs; information is 

selected, systematized, and designed respectively. Information support – the 
process of providing information to individuals or groups of people 

following their information needs. 

P.M., Snitsarenko Information support is a set of a unified system of classification and coding 
of technical and economic information, consolidated documentation 

systems, and arrays of information used in the personnel management 

system. 

N.I., Astakhova Information support is a set of management decisions on the volume, 
location, and forms of organization of information circulating in the 

relevant management system. 

L.I. Belousova Information support is a set of methods and means of documentation, 
factual and conceptual services used to meet the information needs in a 

particular scientific and technical situation or explication. 

Author's definition Information support is a set of processes for preparing and providing 
information for solving managerial, scientific, technical, and other tasks 

following their solution's stages. 

Source:consolidated by the authors based on literature sources 

 

As of November 2019, Kredobank PJSC is classified in the group "Banks of 

foreign banking groups," according to the National Bank of Ukraine classification. 

The regional network of PJSC Kredobank has 84 branches and covers most regions 

of Ukraine. Additionally, the Bank is actively developing its card segment and has 

installed 272 of its own ATMs. The Bank's clients are almost 56 thousand legal 

entities and entrepreneurs and 535 thousand individuals. Operating in 22 regions of 

Ukraine and Kyiv, Kredobank PJSC, at the same time, remains a regional leader in 

the Lviv region and Western Ukraine. According to the rating of the National Bank 

of Ukraine as of December 1, 2019, Kredobank PJSC is ranked:16th in terms of 

the total value of assets; 13th in terms of the number of loans to individuals; 14th 

in terms of funds of individuals; 15th in terms of funds of legal entities; 16th in 
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terms of the authorized capital; 15th in terms of profit margins. The strategic goal 

of the bank is to ensure the target level of return on capital (>20%), a place in the 

TOP-7 banks in retail lending, and support growth rates that are twice the average 

in the banking sector, as well as a unified quality of service in all branches and 

remote channels. The mission of Kredobank PJSC is to be a reliable financial 

partner for its customers and an attractive employer for employees. 

Due to the specialization and concentration of resources, the bank seeks to 

achieve and maintain long-term business stability, thereby ensuring its 

shareholders' return on investment. Based on the license, the bank carries out the 

following banking operations:  

– attraction of funds of individuals in the form of deposits and bank metals 

from legal entities and individuals;  

– opening and maintaining current accounts of clients, including bank metals 

accounts;  

– placement of attracted funds and bank metals on its behalf, on its terms, and 

at its own risk;  

– non-trading transactions with currency values; 

– transactions in foreign cash currency and checks;  

– maintaining accounts of clients in foreign currency and non-resident clients 

in currency units;  

– maintaining correspondent accounts of banks in foreign currency and banks 

in currency units;  

– opening of correspondent accounts in authorized banks and banks in 

foreign currency and services on realizing related transactions;  

– attraction and placing foreign currency on the foreign exchange market of 

Ukraine and international markets;  

– trade in foreign currency on the foreign exchange market of Ukraine and 

international markets;  

– attraction and placing bank metals on the foreign exchange market of 

Ukraine and international markets;  

– trade in bank metals on the foreign exchange market of Ukraine and 

international markets.In 2019, Kredobank PJSC employed more than 2,000 people, 

mostly employees with degrees from tertiary education and higher financial and 

economic education. 

At the same time, young people under the age of 35 dominate. Business 

training of staff is carried out with international institutions' involvement: the 

British Know-How Found, the Western Ukrainian Initiative ACDI/VOCA. 

Significant training assistance is provided by PKO Bank Polski SA, where staff 

undergoes internships and gets acquainted with work experience in the Polish 

financial market. During the Bank's operation, foreign investments ensured the 

stability of the development of Kredobank PJSC; they became security guarantees 

for clients, opened access to financial resources, experience, and technologies of 

European banks, and further strengthened the Bank's position in the Ukrainian and 

global financial markets. As noted, the Main Bank structure as of 2019 includes 36 
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independent Departments and Centers, united in 5 verticals subordinated to 

individual members of the Management Board: general banking management; 

sales; risks and restructuring; finance; IT, and operations. The average number of 

Kredobank PJSC employees as of the 3rd quarter of 2019 is more than 2,000 

people: full-time employees – 1,880 people; external part-timers – 34 people; 

working under civil law contracts – 194 people. Outlook corporate mail is the 

primary medium of Kredobank PJSC, through which information is transferred 

between departments and divisions, external counterparties, such as, for example, 

foreign partners.Jirais an internal mail created subjectively for the staff of 

Kredobank PJSC for online video conferences and selectors. Kredobank PJSC is 

connected to the intrabank portal, which displays information about:  

current bank news, developments in departments, data on salaries of each 

employee (statements from personal accounts);  

telephone directory with the necessary numbers for employees;archival data 

transferred manually from documents; information about iFOBs;  

login into the Bank's system of electronic document management 

(information on cases of legal registration of accounts and records of credit cases 

of individuals and legal entities).  

The internal banking and foreign economic activity of Kredobank PJSC 

directly depend on the hardware and the latest technology: computer devices 

(software, corporate mail, and programs for information transfer between 

employees), landlines with configured codes of each department, faxes, printers, 

the control system of access management, etc. With the help of the access control 

information system, identifying the persons having the right of access is achieved; 

control of automatic modes; registration of the employee's time spent in the 

workplace; information processing, and statistics. 

After analyzing the information support of personnel management in 

Kredobank PJSC, we can draw the following conclusions:firstly, the Bank's staff is 

endowed with the necessary information to perform work tasks, in consequence of 

modern information and hardware technologies;secondly, the Bank develops 

principles and mechanisms of information support of personnel management, 

methods of adequate information protection, programs, and modules of personnel 

selection and certification. However, there is a problem of the lack of a single 

integrated system approach to the information flow, i.e., there is no unified 

information system that negatively affects the personnel management process's 

information support. Additionally, the negative peculiarity is the long-term transfer 

of the necessary documents between departments, their processing, long-term 

storage, and spending time for disposal due to the widespread use of paperwork. 

Problems with information support result in the loss of working time for:search 

and waiting for the transfer and availability of documents – 20% of working time; 

review, approval, and authentications of documents – 20%; re-transfer of 

documents between subdivisions – 10%;preparation of standard reports on the flow 

of the documents require another 10% of working time.Information system failures 

that occur due to budget-friendly programs and system overload due to many users, 
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the bank's staff, negatively affect information support.It is proposed to introduce 

new software resources for personnel management to increase its efficiency to 

solve the identified problems and improve personnel management's information 

support. Table 2. analyzes the capabilities of the selected software – Jira, 

Infopulse, InBase, and Atlas. 

Table2 – Analyzing the capabilities of software for information management 

of personnel management 

Program modules 
Software product 

Jira Infopulse InBase Atlas 

Software-developers countries Russia Norway Ukraine Ukraine 

-records of the results of work (current 

performance reports) 
+ + + - 

-records of the time required to complete tasks - + + - 

- KPI-based management - + + - 

- records of compliance with deadlines; - + + - 

-records of the quality of employee's performance 

(the number of modifications and alterations 

through the fault of the employee); 

- - + - 

-certification and staff development: + - + + 

- personnel training management (knowledge) + + + - 

-records of the competencies and qualifications of 

the employee; 
- + + ± 

-distribution, redistribution of functions and 

current tasks (uniformity of workload of 
employees); 

- + - - 

-selection of personnel according to the complexity 

of work (due to specified requirements); 
+ - + - 

-potential recruits management; + - - + 

-career management; + - - + 

-availability of feedback (from employee to 

manager); 
+ + + - 

-testing and questionnaires of staff (regarding 

employee satisfaction with working conditions); 
+ + - - 

the tracking of planned and actual working time; + + + - 

records of overtime used; - - + - 

forming operation modes and schedules; + + + - 

records of employee timesheets; + + + - 

records of business trips; + - - ± 

- automation of routine business processes + + + + 

Source: consolidated by the authors based on literature sources1 
 

From the analysis, it can be concluded that most software products focus on 

facilitating the collection and analysis of information needed to generate reports 

and payroll. However, some products focus specifically on managing the 

                                                 
1Turchyna, V. M., (2011). Information and software for labor efficiency management. Scientific 

Bulletin of Poltava University of Economics and Trade [online]. 4(2), 259-264. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__60 
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performance or complexity of labor tasks.Personnel development is a component 

of interconnected elements (subsystems) that operate autonomously and aim to 

achieve a specific goal – effective and productive management. Given all the 

variety of commercial banks' organizations, several typical elements of their 

structure can be distinguished: units of front- and back-office, accounts 

department, and management (executives). Decision-making processes in each of 

the above units' activities are limited to certain time intervals – from seconds to 

months and quarters. Decision-making at every level of management (tactical, 

operational, and strategic) implies that units need qualitatively diverse information, 

the relevance of which is also limited by specific deadlines. The implementation of 

the decision also has a particular time frame, and these deadlines may vary 

depending on the level of management. In other words, each branch of a 

commercial bank has its own average time for decision-making and 

implementation. The basic principle of establishing the architecture of the 

information system for bank management – "to each their own." It means that each 

participant in the decision-making process, its implementation, and control has 

access to the information he needs within the general information space; moreover, 

the requirements for each information category's relevance and reliability are 

different. Yes, the dealer must always have up-to-date information on transactions, 

limits, and positions. The accountant needs information for the previous banking 

day and data on transactions of the current business day. Management necessitates 

access to all data without exception. 

Based on the peculiarities of the bank's management process, it is reasonable 

to incorporate the following provisions in the architecture of a scalable information 

system:regarding support of operational decision-making, it is advised to allocate a 

block of on-line restrictions;to distribute databases and functions of accounting and 

reporting and analytical systems in accordance with the differences between 

tactical and strategic management tasks;to singularize a specific class of positions 

of managers who utilize the capabilities of both accounting and analytical 

systems.Improving the information support of Kredobank PJSC will positively 

impact the bank as the whole and its personnel management. The main aspects of 

improvement are as follows:  

1) regularity and timeliness of acquisition of information from the 

management parties with the provision of stable information links between them;  

2) strict adherence to the intervals of time regarding data acquisition for 

management decisions; 

3) completeness and propriety of information about the object of 

management. 

Additionally, it should be considered that present-day management requires 

the analysis of a significant amount of information, which leads to the main 

problem of the modern manager – an excess of information or its excessive detail.  

It overloads managers and reduces control efficiency. The task of the control 

system, in this case, is to collect and process information about the state of the 

personnel management information system so that managers can make effective 
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management decisions.  

Therefore, in our opinion, control methods should be divided into two main 

groups: methods of accumulating information and methods of information 

processing.  

Methods of collecting data are divided into two groups: factual and 

documentary. Among the factual methods for the control system's needs, it is 

advisable to use methods that analyze the object's state, particularly its quantitative 

measurement. Documentary methods are also used by control, and they involve the 

study of primary documentation that reflects the state of the subject of the research. 

Development and implementation of information support and control in the 

management system of a banking institution will allow:  

-to quickly collect, process and consolidate the necessary information;  

- provide the specialist with the essential information about the process 

taking place directly at his site;  

- give accurate and reliable data on the volume of services offered, types of 

services, their marginal profit, costs and the final financial result;  

- create a database important in the information management process; 

- reduce the cost of time to perform a particular task; reduce the cost of 

operating the control system;  

- more accurately calculate different scenarios for the development of a 

banking institution and forecast its future financial condition;  

- identify the most favorable areas of development of the bank;  

- to increase the competitiveness of both individual services of the bank and 

the bank as a whole;  

- to implement prompt processing of information received by the control 

services;  

- to ensure the creation of an effective control system in the context of an 

integrated bank management system. 

Thus, it can be concluded that the main problem at Kredobank PJSC is the 

inadequate monitoring of information regarding personnel management; moreover, 

this also applies to the cost of personnel management and organization of the 

business process. 

Among the significant problems that negatively affect the final result of the 

management activities of the enterprise should be mentioned: insufficient logistics 

and software for the creation of automated information resource management 

systems; lack of clearly formed communication channels for the transfer of 

information resources in the internal environment of the enterprise for decision-

making and implementing management decisions; imperfect mechanism of 

distribution of information resources according to the needs of different levels of 

management staff, which leads to disorganization of valuable information and 

slows down the decision-making process. 

The solution to these problems can be effectively implemented by 

introducing a distinctly formed information system in the enterprise's management 

activities. 
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Based on the analysis, it can be concluded that the most profitable 

information support for Kredobank PJSC will be the introduction of an automated 

personnel management system, "Human Resources Package."APMS "Human 

Resources Package" includes everything demanded by the organization or 

individual entrepreneur for managing the HR department.  

These are hundreds of consultations, hundreds of forms of documents, and 

their samples, more than half a thousand official job descriptions, step-by-step 

procedures of the primary personnel management operations, the self-teacher for 

HR management.  

The program allows you to quickly and competently conduct personnel 

management.  

The adoption of automated information systems will improve the temporal 

properties of management processes, speed up the processing of information 

resources and provide control over the management process based on changes in 

the management and organization of information resources, i.e., significant 

downsizing of the managerial personnel engaged in collecting, accounting, storage, 

and processing of information resources; quickly, efficiently and reliably perform 

the acquisition, accounting, storage, and processing of information resources of the 

enterprise; to provide the management and administrative and technical personnel 

of the enterprise with qualitative information in due time; coordination of actions, 

achieved through quick access to the necessary information within the enterprise. 

Additionally, accountants and office managers can quickly master personnel 

management tasks with the program's help without unnecessary mistakes and time 

allocation to external courses. 

Table 3 – Functionalities of the automated personnel management system – 

"Human Resources Package" at Kredobank PJSC 

Title 
Functionalities for improving the information support of personnel 

management of a banking institution 

Automated personnel 

management system – 

"Human Resources 

Package" 

Advantages of APMS, in particular: 

Organizational: 

Improving the quality of personnel management decisions 

Reduce decision-making time at all levels of business management 

The efficiency of preparation of the reporting for partners or clients 
according to the Ukrainian legal and regulatory requirements 

Economic: 

Increasing staff productivity 
Reduction of personnel management costs 

Optimal utilization of professional qualities of the company's employees 

Social: 
Career planning and professional development 

Training of personnel reserve and promotion of the most promising 

employees of the enterprise 
Maintaining comprehensive records of the individual work history of the 

company's staff. 

 

Its functional capabilities to improve the innovative information management 

of personnel management of the enterprise (for a banking institution) are 
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represented in Fig. 2, such as the database of forms of documents and their 

samples, the database of job descriptions, the database of legislative acts, the 

database of step-by-step procedures of the primary personnel management 

operations, the database of practical consultations and comments. 

This program will also be relatively straightforward for a novice HR manager 

because it includes, as mentioned above, a database of step-by-step procedures of 

the primary personnel management operations with convenient hyperlinks to the 

forms of documents to be created. 
 
 

 

5.10 Модель дистанційної роботи бухгалтерії 

В сучасних реаліях під впливом розповсюдження коронавірусної 

хвороби C  ID- 9, ефективність управління бізнесом прямо залежить від 

оперативності й повноти інформаційного забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень. Саме система бухгалтерського обліку забезпечує таку 

інформацію. 

Головною метою організації обліку кожного суб’єкта господарювання є 

встановлення та запровадження такої сукупності правил, при реалізації яких 

забезпечується максимальний ефект від ведення обліку. Ефектом визнається 

вчасність формування фінансової, податкової та управлінської інформації, 

повна її вірогідність, доступність й корисність для зацікавлених 

користувачів.  

Керуючись ст.   Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»
1
 суб’єкт господарювання самостійно обирає 

форму організації бухгалтерського обліку:  

- бухгалтер або бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером – 

штатні працівники;  

- спеціаліст-підприємець  ФОП , централізована бухгалтеріє або суб’єкт 

підприємницької діяльності – на договірних засадах; 

- самостійно – власником або керівником підприємства. 

Винятком є підприємства, що становлять суспільний інтерес, які 

зобов’язані утворити бухгалтерську службу на чолі із головним бухгалтером, 

чисельністю щонайменше двох осіб. До цієї категорії підприємств входять 

підприємства-емітенти цінних паперів, допущені до біржових торгів; 

страхові компанії, банки, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові 

установи  крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, 

що належать до мікропідприємств та малих підприємств , а також великі 

підприємства. 

При цьому, відповідальність за створення необхідних умов для 

правильного ведення бухгалтерського обліку, у відповідності до п. 6 ст.   

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладається на 

                                                 
1 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від  6. 7. 999. 
№ 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 
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керівника підприємства
1
. 

В Україні найпоширенішою формою організацією бухгалтерського 

обліку є бухгалтер або бухгалтерська служба на чолі з головним 

бухгалтером – штатні працівники. 

В умовах впровадження карантинних заходів Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-2019) від 30.03.2020 № 540-ІХ
1
 

регламентовано гнучкі форми організації праці та дистанційну роботу. 

Можливість запровадження гнучких режимів зумовлено нормами ст.  3 

КЗпП та ст. 7 Закону № 3356, згідно з якими питання режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку є предметом регулювання 

колективного договору
2
. 

КЗпП, не враховані окремі аспекти застосування гнучкого графіку, тому 

Мінсоцполітики України розроблено рекомендації № 359, в яких викладено 

умови та порядок запровадження графіку з урахуванням норм 

законодавства
2
. 

На сьогодні при періодичному встановленні зонування в Україні, в 

деяких регіонах залишається обмеження на пересування, встановлених 

правилами карантину, необхідно переглянути традиційні способи в 

організації бухгалтерського обліку та розробити сучасну модель 

дистанційної роботи бухгалтерії. 

Безпосередньо технологічний процес бухгалтерського обліку поєднує 

живу працю облікових працівників, засоби праці  технічне забезпечення 

обліку , специфічні предмети праці  бухгалтерські документи, призначені для 

формування підсумкової інформації . 

При цьому, можна застосовувати й змішану модель роботи бухгалтерії. 

Для впровадження дистанційної моделі роботи бухгалтерії необхідно 

спиратися на чинні нормативно-правові акти: Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
3
; Закон України «Про 

електронні документи та електронний документообіг»
4
; Закон України «Про 

електронні довірчі послуги»
5
; Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства 

                                                 
1 Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби  C  ID- 9 »,м. Київ 3  березня      року № 54 -IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20. 
2 Кодекс законів про працю України. м.Київ,02.04.2020 540-IX Редакція, доповнено главою 
XIX згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 
3 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від  6. 7. 999. 

№ 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 
4 Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від   . 5.   3. 

№  5 -IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text 
5 Про електронні довірчі послуги: Закон України від  5.  .   7. №   55-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#n143
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фінансів України
1
; Кодекс законів про працю України

2
 та інші. 

Дистанційна  віддалена  робота, це форма організації праці, при якій 

робота виконується бухгалтером поза приміщеннями працедавців, за місцем 

проживання працівника, із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій, в основному з використанням власності бухгалтера: технічних 

засобів, комунальних послуг, офісних площ, оргтехніки, канцтоварів, 

довідково-правових систем, ліцензійного програмного забезпечення. 

Таблиця 1 – Порівняння моделей традиційної та дистанційної роботи 

бухгалтера 
Елемент моделі Традиційна модель Дистанційна модель 

Облікові працівники: 

режим роботи встановлюється 
підприємством 

встановлюється самостійно 
але не більше 4  годин на 

тиждень 

посадові обов’язки виконуються на робочому 
місці на підставі  

виконуються дистанційно 

трудова дисципліна регулюється правилами 

внутрішнього трудового 
розпорядку  ПВТР  

ПВТР потребують змін щодо 

дистанційної форми роботи 

Засоби праці: 

робоче місце В офісі вдома чи в іншому місці 

технічне забезпечення надається підприємством 

 комп’ютер, принтер, факс  

може бути власними 

програмне забезпечення традиційний пакет 

 бухгалтерська програма, 

програма для звітності  

необхідність використовувати 

програмні продукти для 

дистанційної роботи 

комунікаційні канали особисто або комунікаційний 
канал 

комунікаційний канал 

засоби захисту даних системи контролю доступу та 

безпеки даних 

системи контролю доступу та 

безпеки даних 

наявність Інтернету контролюється 
підприємством 

контролюється самостійно 

хмарне сховище не обов’язкове  обов’язкове 

Специфічні предмети праці: 

документообіг паперовий, електронний розширити електронний 
документообіг 

 

Обов’язковою умовою застосування гнучких режимів є забезпечення 

обліку відпрацьованого робочого часу й контролю за трудовою дисципліною 

персоналу в даному режимі, необхідно: розробити систему контролю та 

обліку робочого часу працівника, який працюватиме за гнучким графіком; 

обов’язково повинні бути у правилах внутрішнього трудового розпорядку 

або у колективному договорі, порядок та умови застосування гнучкого 

режиму. 

                                                 
1 Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких 

наказів Міністерства фінансів України: Наказ Міністерства фінансів України від  7. 6.   3. 
№ 635. U  : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0635201-13#Text 
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Організація праці бухгалтерів в умовах гнучких графіків передбачає 

відповідні складові робочого часу, на які може поділятися робочий день 

 зміна : фіксований час; змінний час; час перерви для відпочинку і 

харчування. 

Робота в умовах гнучких режимів може бути організовано за двома 

основними варіантами: поденний облік робочого часу; підсумковий облік 

робочого часу.  

Тривалість робочого часу  зміни  в умовах гнучкого режиму не повинна 

перевищувати    год на добу. 

Правове регулювання змін в організації бухгалтерського обліку 

потребує прописати в наказі про облікову політику підприємства порядок 

здійснення електронного документообороту  електронний документ, 

цифровий підпис, цифрова печатка та інше  та можливість працівників 

бухгалтерської служби виконувати свої обов’язки у дистанційний спосіб. На 

ряду з вказаним наказом на підприємстві рекомендовано розробити ряд 

внутрішніх документів: Положення «Про електронні документи», Положення 

«Про порядок дистанційної роботи працівниками бухгалтерської служби», 

робочі інструкції бухгалтерів, інструкції з діловодства, накази та інше.  

При наявності на підприємстві великих масивів інформації чи то баз 

даних, з якими необхідно працювати дистанційно, досить часто 

використовуються програми, які дозволяють не переносити ці масиви з 

серверного комп’ютера на різні дискретні носії інформації, а залишити їх на 

головному комп’ютері, та працювати на віддаленні. Головне щоб у 

працівника була наявність комп’ютерної техніки вдома та стабільний доступ 

до мережі інтернет. Найвідомішою програмою для керування віддаленим 

робочим місцем  комп’ютером  є Team iewer. За допомогою неї, 

використовуючи будь який прилад – чи то комп’ютер, планшет або телефон, 

а також вихід до мережі інтернет, можна підключитися до іншого 

віддаленого комп'ютера. Досить часто програма TeamViewer 

використовується для усунення проблем технічного характеру. Вона також є 

незамінним інструментом для розробників, менеджерів, бухгалтерів та 

операторів, яким необхідно дистанційно керувати процесами на інших 

комп'ютерах, та яке досить активно використовується у корпоративному 

секторі, де часто потрібно дистанційно працювати з центрами обробки даних. 

За допомогою цієї програми з’являється можливість керувати офісним 

комп’ютером так, наче ви знаходитесь безпосередньо у офісі саме перед ним, 

перебуваючи при цьому де завгодно. Єдиним недоліком є те, що для 

підключення необхідно щоб офісний комп’ютер був увімкненим, а у вас був 

актуальний логін та пароль, який програма генерую автоматично.  

Окрім вказаної вище програми існує ще декілька її аналогів, які не 

поступаються можливостями та користю у використанні: 

- Windows Remote Desktop Connection – доступно лише для ОС 

Windows. Можливо використовувати в локальній та глобальній мережі. 

Досить зручна програма. 
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- Real VNC – Дистанційне керування комп'ютером. Доступ з Android-

пристроїв. Сумісність з ОС Windows,  ac  S X, UNIX і  inux. 

- Join.me – швидке підключення, зручність у використанні. Функція 

відеоконференції, передачі файлів. Безкоштовна версія має обмежений 

функціонал. 

- Splashtop – дистанційний доступ до файлів, додатків, відео та 

музики. Перегляд і редагування документів  icrosoft  ffice і  DF-

файлів, перегляд веб-сторінок за допомогою браузерів. Безкоштовна та 

платна версії програми. 

- Chrome Remote Desktop – доступ до іншого комп'ютера через браузер 

Chrome або Chromebook. Переваги програми: повне шифрування всіх 

з'єднань, кросплатформенність, підтримка великої кількості мов. 

- Webex Free – зручний інструмент для створення загального робочого 

простору. Безкоштовна версія WebEx Free дозволяє одночасно спілкуватися з 

двома користувачами, надає доступ на їх пристрої, якщо потрібна технічна 

підтримка. 

- Mikogo – дистанційне керування комп'ютером за допомогою 

клавіатури і миші, кросплатформенність, голосовий конференц-зв’язок, 

планувальник сесій, запис сесій, чат
1
. 

Наведений перелік програмного забезпечення для віддаленої роботи з 

великими масивами інформації, які зберігаються на серверах підприємства є 

далеко не повним. Але у свою чергу зазначені програми є лише 

«посередниками» між працівником та його «знаряддям праці» – головною 

програмою, на якій відбуваються основні робочі процеси. Тобто, інформація, 

над якою працює оператор, зберігається та обробляється на серверах 

підприємства, у той час як її копію можна вивантажити із головного 

комп’ютера для передачі іншим працівникам чи керівництву. Час від часу 

виникає можливість збереження та передачі файлів іншим користувачам. 

Раніше у цьому процесі значну роль відігравали дискети, компакт диски  CD-

  або D D-  , флешкартки або переносні жорсткі диски. У такий спосіб 

можна було зберігати та передавати невеликі об’єми даних, але якщо база 

даних або матеріал займав значно більше дискового місця, ніж може 

вміститися на цих носіях, або якщо необхідно терміново передати цю 

інформацію на інший носій або іншій людині, яка знаходиться в іншому 

місці, то ось саме тут вже виникала проблема. В умовах, що складись 

актуалізується питання використання хмарових сховищ інформації для 

зберігання облікових та інших даних, а також їх використання кількома 

користувачами одночасно в режимі реального часу. Хмарним сховищем 

 англ. cloud storage  називають модель схову даних, де цифрові дані 

зберігаються в логічні пули, a фізичне зберігання охоплює кілька серверів  і 

часто на різних місцях  локаціях  , фізичне середовище, як правило, 

належить хостинговим компаніям, вони ж керують цим середовищем. 

                                                 
1 Інтернет-форум Freelance Today.    альтернатив Team iewer U  : 
https://freelance.today/poleznoe/10-alternativ-teamviewer.html 
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Зберігання файлів і документів у хмарному сховищі це гарантія збереження 

інформації, у разі, наприклад, пошкодження або втрати фізичного носія. 

До хмарових сховищ, які рекомендується  враховуючи їх можливості, 

переваги та недоліки  використовувати для зберігання інформації з 

можливістю одночасного використання такої інформації кількома 

користувачами в режимі реального часу, варто віднести:  oogle Drive, 

 icrosoft  neDrive, iCloud, DropBox,  ega та ін. Кожне із зазначених має 

свої переваги та недоліки. Віртуальні хмарні системи дозволяють переносити 

та ділитися необхідною інформацією, чи базою даних, всього лише 

відправивши вашому колезі відповідне посилання в будь-якому месенджері 

або соціальній мережі на сховище. З огляду на необхідність захисту даних 

для підприємств варто порадити не зупинятися на безкоштовних cloud-

сховищах. Оскільки вони обмежені в обсязі  від  ГБ до  5 ГБ , а 

такожбезкоштовні варіанти вразливі до кібератак. Вважаємо, що оцінювати 

хмарну інфраструктуру варто за наступними критеріями: система 

шифрування; алгоритм дій у разі збою; наскільки просте керування; 

спеціальні пропозиції для компаній
1
. 

Багато компаній використовують захищені віртуальні мережі – VPN, 

для робочих цілей. Відповідно, співробітнику буде потрібна програма для 

підключення до   N і, можливо, буде потрібно налаштувати з'єднання до 

віддаленого робочого столу. Тим, хто не зможе зробити це самостійно, 

знадобиться програма на зразок Team iewer. З її допомогою адміністратор 

зможе віддалено встановити все необхідне на комп'ютер і налаштувати 

підключення. 

Також варто заздалегідь переконатися, що на домашньому комп'ютері, 

або на офісному, який співробітник забирає, є все необхідне саме для нього. 

Головні засоби, які забезпечують інформаційну безпеку компаній – 

антивірусні програми і D  -системи. Про перші знають всі, а D   – це 

програми, які відстежують рух інформації в корпоративних мережах. 

Наприклад, вони можуть побачити, що на комп'ютері зберігається 

конфіденційний файл, якого там бути не повинно, або що співробітник в 

месенджері переписується з конкурентом. В основному ці системи 

використовуються в рамках офісу, але ніщо не заважає застосовувати їх і для 

контролю віддалених співробітників. Є два варіанти, як це зробити. 

Перший – коли співробітник забирає свій робочий комп'ютер додому, і 

на ньому вже встановлений агент D  -системи. Агент через інтернет 

підключається до центрального серверу і виконує свою роботу. 

Другий – коли співробітник підключається до віддаленого робочого 

столу комп'ютера, захищеного D  -системою. Тоді всі операції з 

інформацією відбуваються саме на ньому, а свій особистий комп'ютер 

працівник використовує тільки як термінал доступу. 

Не варто змушувати співробітників встановлювати систему на особисті 

                                                 
1 Топ-   хмарних сховищ + Відеоогляд U  : https://blog.comfy.ua/ua/top-11-khmarnikh-
skhovishhvideooglyad-blog-comfy_a0-125/ 
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комп'ютери. У цьому випадку виникають питання з боку закону про захист 

персональних даних. 

Ще один з елементів моделі дистанційної роботи – створити умови для 

ефективної комунікації. Для спілкування використовуються месенджери, а 

також чати корпоративних порталів, на кшталт Бітрікс. Для дзвінків можна 

використовувати сервіси I -телефонії або Скайп. Для спільної роботи можна 

використовувати  oogle документи і таблиці, або аналогічні сервіси. З 

урахуванням високих швидкостей сучасного інтернету немає ніяких проблем 

з тим, щоб обмінюватися дуже великими файлами. 

Дилема переходу на дистанційну  віддалену  роботу постає перед 

бухгалтерами і замовниками: бухгалтерам потрібно визначитися із формою 

надання бухгалтерських послуг  ФОП чи фірма ; ціновою політикою за 

бухгалтерські послуги; замовникам необхідно обрати бухгалтера фізичну чи 

юридичну особу. 

Якщо бухгалтер і роботодавець не домовились у письмовій формі про 

інше, дистанційна  надомна  робота передбачає оплату праці в повному 

обсязі та в терміни, визначені діючою трудовою угодою. 

В умовах конкуренції, що посилюється, розвиток бізнесу стає 

можливим завдяки ефективному управлінню матеріальними, 

нематеріальними та людськими активами. Одним зі способів управління 

являється мінімізація кількісного складу підприємства, робота, зокрема й на 

постійній основі, виконується працівниками, які не входять до штату 

підприємства, що дає багато переваг: економія на соціальних внесках із 

заробітної плати, лікарняних, відпускних, штрафах за не працевлаштування 

інвалідів, на відсутності робочого місця та пов'язаних із цим накладних 

витратах. 

До інструментів проведення кадрової політики та надання 

бухгалтерських послуг для підприємства позаштатними працівниками 

відносяться: аутсорсинг, аутстафінг, фріланс, краудсорсинг: 

- аутстафінг – виведення зі штату підприємства працівників, які фактично 

залишаються на своєму робочому місці та виконують колишні обов'язки; 

- фріланс  або фрілансерство  – залучення конкретного спеціаліста 

(фрілансера  для виконання робіт без перебування на території підприємства; 

- аутсорсинг – виконання сторонньою організацією  аутсорсером  певних 

завдань або деяких бізнес-процесів підприємства; 

- краудсорсинг"  англ. crowd – "натовп", sourcing – "добір ресурсів"  – 

виконання необхідної роботи безкоштовно або за невелику призову 

винагороду ентузіастами, які вирішують конкретну проблему для компанії, 

що в сучасних умовах розвинених комунікативних мереж цілком реально.  

Аутстафінг, аутсорсинг та фріланс є стратегічною кадровою політикою 

підприємства для надання постійних бухгалтерських послуг, а не разових або 

періодичних робіт. 

Переваги та недоліки залучення для виконання роботи позаштатних 

бухгалтерів визначені шляхом проведення аналізу і порівняння економічної 
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ефективності цих варіантів. 

До переваг такої організації праці відносяться: 

- обмеження штату підприємства; 

- економія коштів на оплату праці; 

- економія коштів, пов'язаних із створенням та обслуговуванням 

робочого місця; 

- постійна безвідмовна робота; 

- заощадження робочого часу; 

- гнучкість в управлінні трудовими ресурсами; 

- можливість передання відповідальності; 

- можливість сконцентруватися на ключових напрямах бізнесу. 

Вузька спеціалізація в предметній галузі дозволяє фізичній чи 

юридичній особізабезпечувати надійне та якісне виконання бухгалтерських 

функцій, які передаються їй на аутсорсинг, а завдяки виконанню однотипних 

операцій для безлічі клієнтів постачальник може утримувати 

конкурентноздатні ціни на свої послуги. Для того щоб забезпечити таку саму 

якість самостійно, замовникові потрібні значні інвестиції в розвиток 

персоналу, обладнання, програмне забезпечення. Усе вищевикладене повною 

мірою стосується й індивідуальних фахівців – фрілансерів. 

До недоліків у разі залучення для виконання роботи позаштатних 

бухгалтерів належать: 

- відсутність чіткої законодавчої бази; 

- небезпека втрати керованості бізнес-процесом, відданим на 

аутсорсинг; 

- можливість розголошування конфіденційної інформації; 

- ризик збитків у разі залучення недобросовісного аутсорсера; 

- ризик раптового припинення послуг, що надаються; 

- складність мотивації працівників; 

- небезпека втрати деяких видів діяльності; 

- надмірне застосування аутсорсингу бухгалтера може привести фірму-

замовника в повну залежність від зовнішніх виконавців; 

- психологічний чинник – складно довірити відповідальні виробничі або 

господарські процеси сторонній організації; 

- не виключено, що податкові органи під час перевірки не визнають, що 

працівники працюють на підприємстві за договорами зі сторонніми 

організаціями, а доводитимуть, що вони фактично є найманими 

працівниками, а оплата їх послуг є заробітною платою.  

Таким чином, підприємство-замовник отримує можливість перекласти 

бухгалтерську роботу на професіоналів у бухгалтерській сфері діяльності за 

помірну плату. До труднощів застосування аутсорсингових бухгалтерських 

послуг відноситься недостатньо врегульована законодавча база. Іноді з цієї 

причини замовник належним чином не може захистити свої інтереси від 

недобросовісного виконавця бухгалтерських послуг, навіть якщо вони чітко 

обумовлені в угодах. Перехід на дистанційні  віддалені  бухгалтерські 
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послуги – це стратегія, спрямована на підвищення прибутковості та 

конкурентоспроможності в довготерміновій перспективі бухгалтерів. 

Більшість бухгалтерів перейшли на віддалену форму праці, яка після 

закінчення пандемії C  ID- 9, може перейти упостійну дистанційну 

 віддалену  роботу. З зовнішнім бухгалтерським партнером замовник 

можеперетворити стандартний облік на міцну фінансову основу для бізнесу 

завдяки отриманню дієвих даних і складанню управлінських звітів для 

прогнозування розвитку компанії. 
 

 

 

5.11 Концепт соціального підприємництва та його вітчизняна 

практика 

У сучасному економічному середовищі, обумовленому особливостями 

ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів, виникає 

необхідність постійного підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання. Поряд з цим, в умовах складної соціально-економічної 

ситуації в Україні на суб’єктів господарювання покладається місія бути 

інноваційним інструментом подолання її наслідків, а також дієвим 

механізмом вирішення нагальних соціальних проблем, які були недооцінені 

чи проігноровані іншими інституціями – державними установами, бізнес-

структурами тощо. 

У колі наукової спільноти припускають, що, очевидно, держава як 

інституція у соціально-орієнтованій ринковій економіці, яка зобов’язана 

вирішувати значну частину соціальних проблем, має бути зацікавлена у 

створенні та розвитку соціального підприємництва, яке не тільки 

вирішуватиме соціальну місію, але й забезпечуватиме виконання низки 

інших взаємопов’язаних завдань – створення робочих місць, виробництво 

продукції й надання послуг та, як результат, формування доданої вартості у 

макроекономічному вимірі, що буде сприяти висхідному руху економічної 

системи у цілому. Поряд з цим, застосування підприємницьких підходів до 

вирішення соціальних проблем дасть змогу певною мірою зняти 

навантаження на державний бюджет щодо окремих соціальних видатків, а 

також забезпечити не лише захист, але й особистісний розвиток соціально 

вразливих груп суспільства
1
. 

Саме через те, що виникла необхідність в активному пошуку нових 

соціальних агентів, які зможуть виконувати соціальні зобов’язання перед 

суспільством, оскільки держава і приватний сектор на разі не спроможні 

робити це самостійно у повному обсязі, потребують наукового 

обґрунтування нові дієві шляхи вирішення соціальних проблем, що може 

                                                 
1 Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Соціальне підприємництво як інноваційний 

інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні 
відносини та світове господарство.    9. Ч.  , Вип. 6. С. 129, 131, 132. 
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відбуватися за результатами соціальної підприємницької діяльності. 

У науково-експертному колі висловлюється думка про те, що поняття 

соціального підприємництва часто застосовують у дуже широкому сенсі та 

по відношенню до різноманітного спектру ініціатив. Зокрема, багато-хто 

соціальне підприємництво асоціює лише з діяльністю неприбуткових 

організацій, які почали провадження комерційної діяльності, залучаючи при 

цьому фінансові ресурси для реалізації своїх цілей. Дехто інший вживає дане 

поняття для того, щоб означити будь-кого, хто започаткував неприбуткову 

організацію. Також поняття соціального підприємництва застосовують для 

того, щоб описати власників бізнесу, які інтегрують соціальну 

відповідальність у свою підприємницьку діяльність
1
. 

Звертаючись до наукового поняття соціального підприємництва, 

процитуємо думку Матвієнко-Біляєвої Г. Л., яка вважає його складним через 

такі суперечності: з одного боку, підприємницька діяльність означується 

соціальною або суспільною, а з іншого боку – націлена на отримання 

прибутку. Тому, як стверджує вітчизняний науковець, соціальне 

підприємництво – це гібридна підприємницька діяльність, яка спрямовується 

на вирішення соціальних проблем та спонукає сучасний бізнес бути 

соціально відповідальним, виконуючи соціальні функції щодо найменш 

соціально захищених верств населення. При цьому, за результатами 

соціальної підприємницької діяльності прибуток, що формується, 

розподіляється на задоволення економічних і соціальних потреб суспільства
2
. 

Відповідно до іншої дефініції соціального підприємництва, 

запропонованої у колі вітчизняних науковців, у сутність цього поняття 

вкладається унікальна, інноваційна, гібридна форма бізнесу, що покликана, 

перш за все, вирішувати актуальні соціальні проблеми, тобто частково 

виконувати функції держави, з досягненням соціального та економічного 

ефектів
3
. 

Власне визначення соціального підприємництва пропонує Швець Г. О., 

кажучи, що це діяльність підприємства, здійснювана переважно в 

інноваційному напрямку, яка націлена на отримання соціального ефекту або 

прибутку, що реінвестується у подолання соціальних проблем усього 

суспільства чи його малозабезпеченої частини  інвалідів, сиріт, дітей, 

пенсіонерів, переселенців та інших 
4
. 

                                                 
1 Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / Федерація 
канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 

розвитку міст». К.,    7. С. 4. 
2 Матвієнко-Біляєва Г. Л. Розвиток та становлення соціального підприємництва та 

соціальної відповідальності в сучасних умовах. Економіка і суспільство.    6. Вип. 7. 

С. 391, 394. 
3 Колмакова О. М., Смачило В. В., Халіна В. Ю. Джерела фінансування соціальних 
підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості.     . № 6 . С. 136. 
4 Швець Г. О. Сучасні тенденції розвитку соціального підприємництва. Теорія та практика 

управління суб’єктами підприємництва: колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро: 
Видавець Біла К. О.,     . Розд. 3, підрозд.   . С. 225. 
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Як відмічає у своїй науковій праці Хмара М. П., соціальне 

підприємництво називають еволюцією бізнесу, навіть означують його 

революцією для неприбуткової діяльності. Останній підхід обґрунтовується 

тим, що такий вид підприємницької діяльності дає можливість 

неприбутковим організаціям самостійно забезпечувати себе фінансовими 

ресурсами для функціонування. Хоча соціальне підприємництво переслідує 

ціль досягнення прибутковості, пріоритети у нього зовсім інші – це 

вирішення соціальних проблем або створення соціальної цінності для 

допомоги суспільству
1
. 

Проаналізувавши найбільш цитовані визначення соціального 

підприємництва, Хмара М. П. виділяє кілька найбільш поширених: перша 

дефініція наголошує на здатності соціального підприємництва здійснювати 

суспільні трансформації, соціальні зміни; друга – тлумачить соціальне 

підприємництво як інноваційний, підприємницький спосіб створення 

соціального ефекту; третя – заснована на важливій умові забезпечення 

стабільності у соціальному підприємництві через досягнення «подвійного 

ефекту», як соціального, так і економічного
2
. 

Соціальне підприємництво як специфічна форма господарської 

діяльності реалізується конкретним суб’єктом господарювання – соціальним 

підприємством. Це новий гібридний тип підприємств, що має особливий 

підхід до ведення бізнесу, поєднуючи одночасно комерційну діяльність й 

філантропічну орієнтацію, яка закладена у місії підприємства та спрямована 

на актуальні суспільні проблеми, такі як зниження рівня безробіття, 

поліпшення екології, захист прав людей тощо. При цьому, досягнення 

соціальної мети є пріоритетом у діяльності соціальних підприємств, а 

забезпечення самоокупності вважається другорядним завданням
3
. 

У продовження попередньої думки процитуємо доречне твердження про 

те, що хоча прибуток не є основною мотивацією для соціального 

підприємства, проте його доходи відіграють важливу роль у забезпеченні 

прибутковості, оскільки пріоритетом діяльності такого підприємства 

виступає реінвестування прибутку на виконання соціальної місії. Саме 

стійкий дохід відрізняє соціальне підприємство від благодійної організації, 

яка залучає фінансові ресурси у вигляді пожертвувань або грантів для 

виконання соціальної місії
3
. Іншу основну відмінність соціального 

підприємства від благодійної організації називають Овсянюк-Бердадіна О. Ф. 

і Крисько Ж. Л., кажучи, що для власної діяльності соціальне підприємство 

                                                 
1 Хмара М. Інноваційна специфіка соціального підприємства. Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини.     . Вип.  /  

(47/4  . С. 31. 
2 Хмара М. Інноваційна специфіка соціального підприємства. Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2018. 

Вип. 1/2  47/4  . С. 32. 
3 Святенко С. В., Донських Ю. А. Нові підходи до фінансування соціальних підприємств. 
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.    9. Вип. 6   3 . С. 395, 396. 
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застосовує бізнесову модель управління, враховує закони бізнесу та ставить 

за мету отримання прибутку
1
. Як робить висновок Хмара М. П., на відміну 

від благодійних організацій, соціальні підприємства – це бізнес-структури, 

що відзначаються сталістю, мають набагато більший вплив на вирішення 

наявних соціальних проблем, а також забезпечують більш ефективний 

розподіл фінансових ресурсів на визначені потреби суспільства
2
. 

Як доречно зауважує Шоля Р. І., у діяльності соціальних підприємств 

обов’язково повинна бути інноваційна складова, яка поки не є характерною 

для всіх суб’єктів господарювання такого виду. Але з часом дана 

характеристика буде більш значущою для досягнення соціальними 

підприємствами конкурентоспроможності на ринку
3
. 

Доречно виділити спільні риси, які вирізняють соціальне 

підприємництво серед інших різновидів бізнесу та, водночас, взяти за 

приклад досвід європейських країн. З цього приводу, у колі вітчизняних 

науковців до основних рис діяльності соціальних підприємств відносять такі: 

соціальну орієнтованість, що домінує над ринковими цілями; високу 

соціальну відповідальність, особливо за вектором відповідальності перед 

суспільством у вирішенні найскладніших соціальних проблем; готовність 

постійно підтримувати вибраний напрямок діяльності, у тому числі, шляхом 

реінвестування значної частки отриманого прибутку на соціальні цілі
4
. 

Водночас, у поважному науково-експертному колі виділяють три групи 

критеріїв, за якими той чи інший бізнес можна означити соціальним: по-

перше, визначений відсоток прибутку підприємства передається на соціальну 

мету, тобто на підтримку діяльності громадської організації, благодійного 

фонду, реалізацію соціального проекту тощо; по-друге, конкретна частка 

працевлаштованих людей на підприємстві відноситься до вразливих груп 

населення  люди з інвалідністю, внутрішньо переселені особи, ветерани, 

одинокі матері тощо ; по-третє, продукт чи послуга підприємства створює 

соціальну цінність, яку можна виміряти  наприклад, послуги можуть сприяти 

боротьбі з корупцією, а продукція – позитивно впливати на екологію 
5
. 

                                                 
1 Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Соціальне підприємництво як інноваційний 

інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні 
відносини та світове господарство.    9. Ч.  , Вип. 6. С. 130. 
2 Хмара М. Інноваційна специфіка соціального підприємства. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2018. 
Вип. 1/2  47/4  . С. 34. 
3 Шоля Р. І. Соціальне підприємництво в Україні як тренд економічного розвитку. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та 
світове господарство.    9. Ч.  , Вип.  6. С. 121. 
4 Міщук Г. Ю., Пилипчук Р. Р. Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та 

проблеми розвитку. Демографія та соціальна економіка.    7. № 2  3  . С. 162–163. 
5 Андрощук Б., Корнецький А. Соціальне підприємництво: ефективний інструмент 

подолання соціальних викликів в Україні? U  : 

https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-
podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/  дата звернення:  6.  .     . 
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Важливість соціального підприємництва для розвитку суспільства 

обґрунтовується місією, яка покладається на нього. Так, Сіренко Н. М. та 

Лункіна Т. І. наголошують на тому, що основною місією соціального 

підприємництва є сприяння у подоланні соціальної ізольованості, 

забезпечення працевлаштування незахищених верств населення, людей з 

обмеженими можливостями, громадян пенсійного віку та інших 

представників груп ризику
1
. 

Точніше кажучи, до основних категорій осіб в Україні, які залучаються 

до соціального підприємництва, відносяться особи з інвалідністю, 

внутрішньо переміщені особи, особи, що звільнилися з місць позбавлення 

волі, учасники АТО  ООС , жінки, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, безхатьки, особи похилого віку, діти та молодь. Вище названо 

цільові групи, які вважаються найменш захищеними й найменш 

благополучними верствами населення, що не мають фінансових ресурсів і не 

можуть отримати соціальну цінність власними силами. 

Як зазначають у своїй науковій праці Міщук Г. Ю. і Пилипчук Р. Р., 

місія більшості вітчизняних соціальних підприємств належить до соціальної 

сфери та пов’язана, зокрема, з підвищенням якості життя вразливих груп 

населення, розвитком місцевих громад, формуванням здорового способу 

життя, а також зі забезпеченням екологічної безпеки. Якщо звернутися до 

досвіду європейських країн, то найчастіше економічна діяльність соціальних 

підприємств зосереджена у таких сферах: соціальна та економічна інтеграція 

вразливих верств населення й інші види соціальної роботи; освіта та охорона 

здоров’я; культура, туризм, спорт і організація дозвілля; сільське 

господарство, мисливство, лісове господарство та рибальство; консалтинг; 

мікрофінансування, організація тимчасового розміщення й харчування
2
. 

На предмет визначення місії соціального підприємництва 

висловлюється також Босак І. П., зауважуючи, що воно є дієвим 

інструментом вирішення таких гострих соціальних проблем як безробіття, 

бідність, незахищеність вразливих верств населення і людей з обмеженими 

можливостями, роз’єднаність громади, екологічні загрози та лиха, війна й 

вимушене переселення людей через неї тощо
3
. 

Вітчизняні науковці Овсянюк-Бердадіна О. Ф. і Крисько Ж. Л. 

окреслюють мету соціального підприємництва у такому напрямку – 

забезпечення зміни наявного небажаного соціального стану на більш 

бажаний шляхом вирішення соціальної проблеми через досягнення 

соціально-еколого-економічного ефекту, що, відповідно, виражається в 

отриманні соціальних результатів, формуванні прибутковості, створенні 

                                                 
1 Сіренко Н. М., Лункіна Т. І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. 

Сталий розвиток економіки.    6. Вип. 1  3  . С. 5. 
2 Міщук Г. Ю., Пилипчук Р. Р. Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та 

проблеми розвитку. Демографія та соціальна економіка.    7. № 2  3  . С. 156, 161. 
3 Босак І. П. Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні. Наукові записки. 
Економічні науки.     . Вип. 1  56 . С. 155. 
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екологічної безпеки
1
. 

За результатами проведеного соціологічного дослідження 

Наумова М. О. виділяє такі основні напрямки діяльності соціальних 

підприємств в Україні: забезпечення зайнятості людей з особливими 

потребами, економічно активних людей старшого віку, в тому числі 

пенсіонерів, жінок, які мають дітей і не реалізували у повній мірі свій 

професійний потенціал, випускників дитячих будинків, безхатченків, а також 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі; надання соціальних послуг, 

зокрема, сприяння професійному навчанню, соціалізація і ресоціалізація 

незахищених прошарків населення, соціальне обслуговування громадян, 

послуги з охорони здоров’я, фізичної культури і масового спорту, надання 

психологічної допомоги постраждалим унаслідок військових конфліктів і 

вимушеним переселенцям, проведення культурно-просвітницької діяльності; 

виробництво соціально важливих товарів; захист довкілля
2
. Загалом, залежно 

від того, які види діяльності провадять соціальні підприємства в Україні, 

даних суб’єктів господарювання об’єднують у три агреговані групи: перша – 

генератори прибутку для фінансування соціальної мети, зокрема, підтримки 

соціальних, культурних, спортивних заходів і проектів, допомоги у роботі 

установ та організацій для вразливих груп населення; друга – 

працевлаштування вразливих груп населення; третя – виробництво соціально 

значущих товарів і надання послуг такого ж характеру
3
.  

Якщо звернутися до зарубіжної практики, то види діяльності соціальних 

підприємств групуються таким чином: соціально-економічна інтеграція 

вразливих груп населення; соціальні послуги загального призначення, 

зокрема, довгостроковий догляд за людьми похилого віку й людьми з 

обмеженими можливостями, освітні послуги і догляд за дітьми, послуги з 

пошуку роботи та професійної перепідготовки, забезпечення соціальним 

житлом, медичне обслуговування; такі громадські послуги як забезпечення 

громадським транспортом, утримання громадських місць; зміцнення 

демократії, громадянських прав; природоохоронна діяльність, що включає 

скорочення викидів і відходів, запровадження відновлюваних джерел енергії; 

практична солідарність з країнами, які розвиваються, як приклад, заохочення 

справедливої торгівлі
4
. 

                                                 
1 Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Соціальне підприємництво як інноваційний 

інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство.    9. Ч.  , Вип. 6. С. 130. 
2 Наумова М. О. Сучасний стан соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Економічні науки.    7. Ч.  , Вип.  5. С. 110. 
3 Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / Федерація 

канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст». К.,    7. С. 19. 
4 Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / Федерація 

канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст». К.,    7. С. 18. 
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Таблиця 1 – Види діяльності, місія та напрямки розподілу прибутку 

соціальних підприємств в Україні
1
 

Назва соціального 

підприємства 
Види діяльності Місія 

Напрямки розподілу 

прибутку 

1 2 3 4 

Піцерія « eterano 
Pizza» 

Працевлаштування 
соціально вразливих 

груп населення; 

здійснення 
благодійності 

Надання допомоги в 

адаптації ветеранів; 

набуття нової 
професії; надання 

допомоги дітям 

загиблих воїнів 

Здійснення 

благодійності    % ; 
реінвестування  5 % ; 

виконання 

зобов’язань перед 
партнером 

 інвестором   4 %  

Кав’ярня « eterano 

Coffee» 

Генерування прибутку 
для підтримки надання 

послуг окремим групам 

населення 

Реалізація соціальних 

змін у суспільстві 

Реінвестування 

(100%) 

Громадський 
ресторан «Urban 

Space 100» 

Генерування прибутку 

для підтримки 

реалізації громадських 
ініціатив 

Створення 
майданчику для 

спілкування активних 

людей; фінансування 
громадських проектів 

розвитку міста 

Досягнення 

соціальних цілей 
   % ; задоволення 

потреб управлінської 

компанії    %  

Благодійний 

магазин «Ласка» 

Генерування прибутку 
для фінансування 

окремих видів послуг 

Популяризація 

доступної 

благодійності, 
усвідомленого 

споживання та 

активної життєвої 
позиції 

Реалізація 
благодійних і 

соціальних проектів 

 4 % ; реінвестування 
   % ; виплата 

заробітної плати 

керівництву та 
адміністраторам 

проекту  4 %  

Соціальне 

підприємство 

«Пекарня 
«Горіховий дім» 

Працевлаштування 
соціально вразливих 

груп населення; 

генерування прибутку 
для фінансування 

окремих видів послуг 

Подолання бідності в 

українському 

суспільстві 

Реалізація соціальних 

проектів  частина 

прибутку  

 

У табл.   подаються відомості про 5 зі  5  вітчизняних соціальних 

підприємств, які включені до «Каталогу соціальних підприємств України» на 

2016–2017 рр. Згадані  5  соціальних підприємств є суб’єктами 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що вирішують 

соціальні та екологічні проблеми. Вони були відібрані за одним з таких 

критеріїв: працевлаштування соціально вразливих груп населення  ветеранів 

АТО, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, мешканців 

                                                 
1 Каталог соціальних підприємств України    6–2017 рр.: довідкове видання / ГО 

«Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-XXI». К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,    7. С. 27–28, 43–44, 57–58, 126–127, 
219–220. 
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сільської місцевості та інших ; частина чи весь прибуток від діяльності 

спрямовується на підтримання статутної діяльності громадської організації, 

благодійного фонду; частина чи весь прибуток виділяється на фінансування 

окремих видів послуг для соціально вразливих груп населення, підтримку 

соціальних, культурних чи спортивних заходів і проектів. 

З відомостей про соціальні підприємства у табл.   можна зробити 

висновок, що створення і функціонування таких суб’єктів господарювання 

безпосередньо пов’язано з актуальними соціальними викликами для 

українського суспільства, які потребують швидких та інноваційних рішень. 

Останні залежать від місії, яку окреслює перед собою соціальне 

підприємство і яка може відзначатися різноманітністю, але бути соціально 

направленою. 

Для реалізації місії своєї діяльності соціальні підприємства 

розподіляють прибуток за різними напрямками, зокрема, ними можуть бути 

такі: реалізація соціальних проектів; здійснення благодійності; 

реінвестування; виконання зобов’язань перед інвесторами; покриття 

адміністративних витрат у ході реалізації проектів. Характерно, що кожне 

соціальне підприємство самостійно визначає напрямки розподілу отриманого 

прибутку, а також обсяг фінансових ресурсів, який закріплюється за 

конкретним напрямком. 

Як правильно зауважує Васильчук І. П., одним з чинників, який 

обмежує діяльність соціальних підприємств, є складність у залученні 

капіталу, зумовлена неоднозначністю їхнього правового статусу. Зокрема, 

виявлено дилему: з однієї сторони, соціальні підприємства, які досягають 

своєї місії за допомогою ринкових методів, отримуючи при цьому невеликий 

прибуток, не можуть обіцяти інвесторам сплатити ринкову ставку на капітал, 

з іншої сторони – донори не хочуть надавати благодійні кошти для 

соціальних підприємств, які переслідують одночасно і ціль отримання 

прибутку. Як наслідок, гібридні форми соціальних підприємств мають 

проблеми у залученні необхідного обсягу капіталу для фінансування своєї 

діяльності
1
. 

Вважаємо, що особливу увагу необхідно приділити з’ясуванню того, з 

яких джерел може фінансуватися діяльність соціальних підприємств. Так, 

ними називаються кошти учасників соціального підприємства, прибуток від 

власної діяльності, гранти, мікрофінансування
2
. Названі вище джерела 

вважаються широкопоширеними у діяльності соціального підприємства та 

доповнюються такими джерелами, як краудфандинг, венчурний капітал і 

капітал «бізнес-ангелів». 

Провівши соціологічне дослідження, Наумова М. О. робить висновок 

                                                 
1 Васильчук І. П. Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та 
фінансування діяльності. Бізнес Інформ.    4. №  . С. 63. 
2 Швець Г. О. Сучасні тенденції розвитку соціального підприємництва. Теорія та практика 

управління суб’єктами підприємництва: колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро: 
Видавець Біла К. О.,     . Розд. 3, підрозд.   . С. 227. 
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про те, що грошові кошти соціальних підприємств для фінансування їх 

діяльності формуються, переважно, з таких джерел: виручка від реалізації 

товарів або надання послуг; гранти міжнародних і вітчизняних фондів; 

благодійні внески; кредитні ресурси, у тому числі на пільгових умовах; 

кошти, зібрані через краудфандинг
1
. Додатково зауважимо, що найбільшу 

питому вагу в структурі джерел фінансування діяльності соціальних 

підприємств займають: виручка від реалізації соціально важливих товарів, 

гранти міжнародних фондів, а також благодійні внески. 

Як зауважено у колі наукової спільноти, у теперішній час постає 

необхідність у пошуку та застосуванні якісно нових, навіть інноваційних, 

інструментів і методів фінансування діяльності соціальних підприємств. 

Зокрема, до них віднесено соціальні облігації, як тип облігацій, що 

продається приватним інвесторам, яким виплачується дохід, якщо 

громадський проект буде успішним, а також квазіакціонерний капітал у 

формі цінних паперів, які виконують функцію власного капіталу і дають 

змогу соціальному підприємству пропонувати їх банкам та іншим 

кредиторам
2
. 

Серед науковців-експертів зауважено, що саме відсутність стартового 

капіталу є суттєвою перешкодою для започаткування діяльності соціальних 

підприємств. Поряд зі складністю пошуку початкових інвестицій, більшість 

даних суб’єктів господарювання стикається з гострими фінансовими 

проблемами на етапі свого зростання чи зрілості. Одним з пояснень того, що 

соціальні підприємства мають обмежений доступ до інвестиційних 

фінансових ресурсів, є недостатнє розуміння інвесторами й кредиторами 

специфіки діяльності гібридних соціальних бізнес-структур
3
. 

У якості висновку, наведемо висловлення з науково-експертного кола 

про те, що соціальне підприємництво вважається відносно молодим 

інструментом бізнесу в Україні, який через інноваційні концепти реагує на 

соціальні виклики, створює додаткову соціальну цінність та, разом з цим, 

генерує дохід для свого подальшого розвитку
4
. Отож, соціальне 

підприємництво, що реалізується як соціально-орієнтована бізнес-модель, є 

перспективним з огляду на свою актуальність у соціально-економічних 

реаліях України. 

                                                 
1 Наумова М. О. Сучасний стан соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Економічні науки.    7. Ч.  , Вип.  5. С. 112. 
2 Святенко С. В., Донських Ю. А. Нові підходи до фінансування соціальних підприємств. 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління.    9. Вип. 6   3 . С. 394, 399–400. 
3 Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / Федерація 

канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 

розвитку міст». К.,    7. С. 22. 
4 Андрощук Б., Корнецький А. Соціальне підприємництво: ефективний інструмент 

подолання соціальних викликів в Україні? U  : 

https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-
podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/  дата звернення:  6.  .     . 
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РОЗДІЛ VI 

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ 

 

6.1 Theoretical and methodological fundamentals of civil society research 

in the context of the development of the institute of tourism 

A dynamic, affluent and advanced civil society is an important element of 

any democratic state and it plays a key role in the implementation of urgent social 

reforms and good governance in the management of public affairs and solving 

local issues, development and implementation of effective public policy in various 

fields,in the formation of a law-governed state responsible to a person in solving 

political, socio-economic and humanitarian problems. 

Dignity Revolutionstarted a new stage in the history of civil society, 

demonstrated public influence on socio-political transformations and became the 

impetus for the renewal and reformatting of power
1
. Its main achievement -signing 

the Association Agreement with the EU and obtaining a visa-free regime with 

Europe– significantly increased the level of freedom of movement of Ukrainians 

around the world and became, in the economic aspect, an incentive to revive 

business and develop tourism, in particular.By creating favorable conditions for 

intersectional cooperation through the expansion of public and public-private 

partnership with the participation of civil society structures and other public 

institutions it is possible to resolve the contradictions that arise in the process of its 

development. The social aspect is characterized by the positive impact of the 

phenomenon of tourism on socio-cultural integration, the interaction of tourism 

and migration. The political aspect is expressed in the ability to peacefully resolve 

disputes and conflicts, to establish relations and coexistence between nations and 

countries in a multicultural society. 

Research objectivesis to expand scientific knowledge in terms of civil society 

by improving theoretical and methodological basis and establishing relationships 

with the institution of tourismto form effective mechanisms for interaction between 

the state, civil society and business. 

Typically, system methodology in the study of socio-economic phenomena, 

objects and events focuses on their element composition in system integrity, 

properties and patterns of these systems, their relevance by examining the 

respective functions, places and roles of elements in the structure, their intersystem 

connections and relationships. 

Before considering the structural elements of civil society, we first consider 

the most common approaches to defining this phenomenon in research (Table 1). 

If we summarize the above mentioned approaches (Table 1), then civil 

society in the context of understanding the relationship and interaction with 

tourism can be described as: 

 

                                                 
1Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на    6-

     роки. Затверджено Указом Президента України від  6.  .   6 р. № 6 /   6. U  : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016. 
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Table 1 – Approaches to the substantive interpretation of civil society* 
Authors Definition, statement 

V. Nechytailo1 The community and individuals’ area of activity taking place outside the formal and official 

regulations of the state. It concerns the private life of citizens, free market operation, 

unimpeded expansion of spiritual, moral and other values,a set of freely established 

interpersonal relationships and associations. 

L. Gerasina2 Natural space for social interaction, structurally consisting of various institutions such as 

public associations and movements, public communication; a form of unification of a wide 

range of non-state actors who direct their actions to 

«push back» the state and strengthen social influence. 

D. Shevchuk3 A society that is open to rational arguments, alternative positions, other cultures and 

worldviews. 

L. Varunts,  

O. Ustymenko4 

Necessary and rational way of people coexistence, which is based on freedom, law and 

democracy with reasonably necessary government intervention. 

R.Moshynskyi5 A special cross-section (special area) of the socio-cultural space in which individuals and 

groups, i.e. members of society, realize their needs, including ensuring the national security 

in Ukraine.a cross-section of the study gives an idea of 

V. Stepanenko6 Complex socio-cultural and socio-political phenomenon which includes the presence and 

development of: social institutions; social practices; social values and virtues. 

S.Kiselyov 

O.Kunderevych7 

Self-regulatory system, the function of which is embodied in self-preservation, promoting the 

fullest realization of the individual’s rights. Institutional forms play a supporting role in this 

case because the main thing is the awareness and observance of individual’s own rights. 

A. Liasota8 Totalityof social relations (economic, social, spiritual), formal and informal structures, which, 

in turn, meet the needs and realizes the interests of individuals or groups, corresponds to the 

achieved level of social development. 

S. Tretiak9 Autonomous, pluralistic, self-organized system of contacts, relations and interaction of 

                                                 
1Нечитайло В. Теоретичні аспекти вивчення громадянського суспільства. Становлення 

громадянського суспільства: європейський досвід та українські реалії: збірник матеріалів 

круглого столу / [редкол. Дубінський В. А., Нечитайло В. В. та ін.]. Кам’янець-Подільський, 
   5. С. 33. 
2Герасіна Л. М., Воднік В. Д., Волянська О. В. Сутність, формування, структура та чинники 

розвитку громадянського суспільства. Громадянське суспільство: політичні та соціально-
правові проблеми розвитку: монографія /за ред. М. П. Требіна. Харків: Право,    3. С. 6 . 
3Шевчук Д. Громадянське суспільство в горизонті філософського осмислення. Розвиток 

громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: колективна 

монографія /за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. Острог: ІГСУ, Вид-во 

Національного університету «Острозька академія»,    4. С.   . 
4Варунц Л. Д., Устименко О. С. Становлення громадянського суспільства в Україні в 
умовах суспільної і державної трансформації. Scienceprogress in European countries: new 

concepts and modern solutions: Papersofthe 4th International Scientific Conference (Stuttgart, 

Germany, 28 December 2018). Stuttgart, 2018. P. 672. 
5Мошинський Р. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова 

спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку. Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України.    3. №  . С. 190. 
6Степаненко В. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: інститути, 

практики, цінності. Українське суспільство:    років незалежності / За ред. В. Ворони. Київ: 

IС НАН України,     . С.  7 . 
7Кисельов С. О., Кундеревич О. В. Традиційне та інноваційне в уявленнях про громадянське 

суспільство в Україні. Наукові записки НаУКМА. Політичні науки.    6. Т. 57. С.  . 
8Лясота А. Є. Сучасний стан та перспективи розвитку інститутів громадянського 
суспільства в Україні. Грані.     . №   . Т.   . С.  46. 
9Третяк С. М. Профспілки як інститут громадянського суспільства. Вісник Академії праці, 

соціальних відносин і туризму. Науково-практичний збірник.    6. №  . U  : 
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tretyak_2006_1.pdf . 
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Authors Definition, statement 

citizens and their groups, which is formed as a result of their self-organization to protect and 

realize various interests and human rights, which is manifested in the creation of relevant 

institutions and organizations, and which provides a combination of individual and common 

interest and guarantees human and civil rights. 

I. Makarova1 System element of a single metasystem (society); part of society which is taken as if outside 

of political power and which includes mostly non-political relations: the totality of all non-

state public relations and institutions expressing the values, interests and needs of the people. 

M. Trebin2 First, a form of human community,which is at a certain stage of economic and human labor 

development,meets the needs of its individuals. Second, it is a complex of primary 

associations of individuals formed voluntarily. Third, it is a complex of non-state relations in 

society. 

D. Skovronskyi3 Self-regulatory, self-governing, and structured non-state component, which is endowed with 

the principled supremacy over the state. 

I. Miloserdina4 Aggregate of social contacts and institutions that operate in a democratic society within the 

legal frameworkindependently of the state, but interacting with the latter. 

A. Naichuk5 Aggregate of public associations created to protect themselves against unwanted actions of 

state authorities, to make a political, economic, cultural and national decision. 

I. Sizemska6 This is not a «set» of legal and economic mechanisms, institutions and free associations, but 

also a certain state of social and individual spirituality, which allows a person to feel like a 

free and independent member of society, able to resist power as a subject of transformations 

that occur even if they are initiated by the authorities. 

*Source:compiled by the author 
 

 a sphere of society endowed with fundamental supremacy over the state, 

operates independently within the legal framework, but at the same time interacts 

with the latter. In particular, tourism allows to effectively implement the principles 

of equality without discrimination of human and civil rights and freedoms, to be 

aware of the values of civil society and the need for the state sustainable 

development; 

 a system of interconnections, relations (social, economic, political, spiritual) 

and interaction of members of society, which is formed as a result of their self-

organization for self-preservation in order to protect and fully realize their interests 
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Вип.    3 . U  : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/    -01/10mivsia.pdf . 
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and rights. Thus, tourism is developing as a system that affects the quality and 

meaning of people's lives, by creating opportunities for their acquaintance with 

history, culture, customs, and values to deepen the dialogue of civilizations, to 

achieve mutual understanding between countries and peoples.In addition, tourism 

belongs to the tertiary sector of the economy, which is the largest in terms of the 

number of employees in economically developed countriesand is growing the 

fastest, as it interacts with most other sectors of the economy and stimulates their 

development; 

 an aggregate of social institutions and practices created and functioning for 

the dissemination of relevant values and virtues, in particular, the institution of 

tourism is being included. "Because the performance of a certain social role by a 

person and wearing a certain mask of personality at certain periods tires a person. 

While traveling, the person removes the "social skin"and remains alone with his 

«I», taking a break from life in plain sight, from the tension between the social 

mask and one’s own privacy. By choosing one or another type or object of tourism, 

a person realizes his complexes as a failure to do anything in the individual, in 

one’s desires or trying to master this or that area he can not master or overcome in 

everyday life. In this regard, the tourist life of an individual reveals his 

characteristics, aspirations, passions, some of which may shock a society that 

knows this person only as a bearer of social virtues.A person is a socio-cultural 

being who constantly «absorbs» the values of the socio-cultural world around him. 

Tourism expands the horizons of her daily life. Tourism destroys the world of 

habits, stereotypes, life axioms of everyday life. Tourism is a form of «elevation» 

of aperson above everyday life»
1
. 

The formation of the categorical-conceptual apparatus of civil society would 

not be complete without defining the directions, groups of factors that give an idea 

of the interaction of the elements of this phenomenon. Thus, L. Melnyk notes that 

civil society is a system that consists of several parts. This is, firstly, public 

organizations (institutions) that perform social functions; secondly, the 

mechanisms of interaction between society and the state; thirdly, social control 

mechanisms of power relations
2
. 

O. Laba, in her work, substantiated the position that in real public life civil 

society and rule-of-law state are interconnected institutions, the functioning of 

which is ensured by thesupremacy of statute law, which reliably guarantees and 

protects the rights and freedoms of citizens
3
. G. Shchedrova in her worksdevotedto 

civil society and political culture argues that the level of development of civil 
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society, its scale and limits are determined by: first, property relations that actually 

exist in society; secondly, the level and form of socialization and the level of 

development of productive forces; thirdly, the specific historical conditions of the 

country, the system of social and, above all, political institutions, the nature of their 

activities, and the policy pursued by the government. Thus, the ratio of these three 

factors, in her opinion, gives an idea of civil society
1
. 

So, what about the structural elements of civil society? We partially agree 

with the statement of M. Boychuk that the element of civil society is the smallest 

share to into which civil society and the system of power are decomposed during 

their interaction
2
. In our view, the element of civil society should be defined as a 

combined, collaborating link in the mechanism of the institutional system «state – 

society». According to the vast majority of scientists whose works we have studied 

this idea is supported by the separation of structural elements into the following 

groups that are inherent in civil society:  

1) public institutions, organizations and associations (political parties; social 

movements, associations and other unions based on common interests, etc.);  

2) mechanisms of interaction (public opinion, market economy, pluralism of 

ideologies and political views, multiparty system, political culture and 

consciousness; pluralism of ideologies and political views, etc.);  

3) mechanisms for control and implementation of rights and freedoms 

(judicial and law enforcement agencies; public elections and referendums, local 

self-government, etc.). 

In the research of scientists, there are several basic approaches to determining 

the structure of «civil society». In our opinion, this necessitates the analysis of the 

positions of scientists whose subject of study was civil society at the structural 

level as a methodological basis for studying this phenomenon. 

Thus, A. Gavrilov under the structure of civil society means a set of 

relatively unchanging internal relations of society which ensures its integrity and 

reflects both the differentiation of civil society into elements and their 

interpretation into a single system. An integrated approach allowsconsidering civil 

society as a holistic, orderly system that includes institutional, regulatory, 

communicative-functional and spiritual subsystems
3
. A. Kudryachenko has a 

similar view, he believes that in structural terms, civil society can be represented as 

a dialectic set of four main spheres: 

1) political – relations arising in connection with the satisfaction of political 

interests and freedoms through ensuring the participation of citizens in various 

parties, movements, state and public affairs, and associations;  

2) economic – economic relations and, above all, ownership relations;  
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3) social – the establishment of the middle class;4) spiritual – a reflection of 

the processes of functioning and development of civil society in the public and 

individual consciousness in the form of scientific theories, concepts and in the 

form of everyday consciousness, life experience and traditions
1
. 

A. Karas studying the philosophy of civil society in classical theories and 

non-classical interpretations believes that from the perspective of horizontal 

relations the structure of civil society is not reduced to institutional formations and 

consists of: a) social sphere as a set of families, NGOs, movements, local 

governments;  b) the economic sphere, which unites non-state enterprises, 

foundations, associations, cooperatives, etc.;  c) spiritual sphere, branched out in 

the form of «real opportunities»for freedom of speech, thought and creativity, 

independence of the media from state power, independent public position, 

institutions and centers of education and culture
2
. 

A. Kartashov and O. Radchenko believe that there are three levels of civil 

society: cultural level (level of values), institutional level, and practical level of 

human interaction. The structure of civil society consists of the following groups of 

elements: economic; cultural; communication and educational; interest groups; 

groups of development (organizations that pool individual resources to improve 

community infrastructure, institutions, and quality of life); specialized (human 

rights groups, movements for environmental protection, protection of women's 

rights, land reform and consumer protection); political parties and public pressure 

groups; bodies of self-organization of the population and various informal groups 

and families
3
. 

V. Okatov and A. Okatov argue that the structure of civil society is 

characterized by a high degree of complexity. It includes voluntary, spontaneously 

formed primary self-governing communities of people; non-state (non-political), 

economic, social, spiritual, moral and other relations; industrial and private life of 

people, their customs, traditions; the sphere of self-government of free individuals 

and their organizations, protected by law from direct interference in it by state 

authorities and politics; elements of democracy, political pluralism, rule of law, 

respect for human rights and civil liberties
4
. 

O. Kornievsky examining the contradictions of modern development of civil 
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society in Ukraine, has a similar with the previous researchers’view because he 

argues that a civil society has a complex structure that includes economic, family-

related, ethnic, religious, and legal relations, as well as state-mediated political 

relations between individuals as primary subjects of political life, etc.
1
. 

O. Kryukov and T. Belskaya examining the internal structure of civil society 

claim that its foundation consists of: market economy, rule of law and social state, 

civic culture, which is characterized by the composition of participants 

(institutions), their principles, functions and norms. The system of independent 

public institutions that are part of it, operate on a democratic basis, enter into 

economic, social, cultural, spiritual, legal and political relations with the 

government, which is manifested in the processes of preparation, decision-making 

and control over their implementation
2
. O. Volkova has a similar view on the 

structural composition of civil society,however, she stresses that civil solidarity 

should be the main tool for building a civil society today. It is manifested in the 

willingness to unite for the common good, in the ability to agree; it is a dimension 

of collective consciousness and manifests itself in collective aspirations, collective 

responsibility and collective action. The development of society as a whole in the 

XXI century will largely depend on the content and growth (quantitative and 

qualitative) of the «third sector».It is humanism, democracy, justice, having passed 

a long test of time that should become the basis of civil society today
3
. 

Summarizing the above, we can say that the structure of civil society, as an 

integrated concept, consists of a set of complex, strong internal and external 

relations in society (political, economic, social, cultural, spiritual, legal), which 

ensure the preservation of its basic characteristics, during changes in the multilevel 

system (institutional, regulatory, communication-functional and spiritual 

subsystem). 

In addition to characterizing the structure of civil society, important in the 

methodological context for the study are the functions of this phenomenon, which 

determine the need for its emergence and links with everyday life practice and 

relevance to society. Thus, N. Lapin, considering the value orientation as the basis 

for the formation of civil society, argues that the main function of society is to 

maintain the legal nature of the state through the actions of its citizens which in 

turn meansthat every civil employee or official protects the rights and freedoms of 

every citizen and does not break them
4
. 
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M. Boychuk believes that civil society supplies a country’s social 

organismwith a set of mutually agreed actions or functions, namely: 

 1) the creation and reproduction of human life, or demographic function;  

2) socialization and resocialization of the individual;  

3) self-organization of community life, including self-government;  

4) the generation of the state, or morphogenetic function; 5) the 

implementation of social control over the state activities on the conditions and 

mechanisms of revival of the ancestral life of people
1
. 

A. Kudryachenko argues that the value and significance of civil society is 

determined by its functions: adaptation (it is about correcting the process of 

functioning of the state by peaceful, legitimate means); goal achievement (reaching 

consensus in society); integration (creation of necessary economic, political, 

cultural conditions for self-development of various multilevel subjects); restoring 

the structure and relieving social tension
2
.T. Butyrska believes that the functions of 

civil society are manifested in three areas: 1) in integration of individuals into 

teams in order to ensure their life support and development. The task of civil 

society is to produce norms and values, which the state then binds with its 

sanction; integration of society by civilizing social conflicts and ways to resolve 

them; creating an environment in which a developed social individual is formed. 

2) in formation of civil society in unfavorable conditions of chaos and unregulated 

interaction in the state requires a special strategy, methodology for reconciling the 

interests of three categories of subjects, i.e. government, business and civil society; 

3) in formalization of norms and laws by the state from the standpoint of internal 

culture, in which a civil society is a carrier of informal knowledge
3
. 

Thus, the above mentioned functions, to some extent, are inherent in all 

social institutions, including the institute of tourism, and which play a key role in 

the normal functioning and development of civil society. 

According to G.V. Hegel the fundamental institutions of civil society include:  

1) individual freedom;  

2) freedom of ownership; 3) public legislation
4
. According to K. Zhadko, in 

fact, all freedoms, rights and obligations of a person and a citizen have a universal 

international status. In this case, civil society and all the people that form it must be 

aware of their civil status not only within their own country but also outside it. 

After all, there is international tourism as a factor of international and 

interpersonal integration, at the same time a national legislative constitutional 
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norm, which guarantees everyone the right to freely choose a place of residence 

not only within their own country butbeyond it as well as. <…>Also, as this 

researcher points out, since philosophy in relation to any field of knowledge 

performs worldview, existential and cognitive functions it must perform them in 

relation to such an important field of acquisition which is the theory of public 

administration.Especially in the part that directly relates to the action of public 

administration mechanisms in the field of international tourism. Curiosity inherent 

in every person initiates a cognitive way of life and the political component 

characterizes its social orientation. In a civilized civil society, it has the right not 

only to develop their cognitive and exploratory desires, but also the opportunity to 

visually and sensually confirm the reality of their spiritual aspirations and embark 

on the path of self-development
1
. 

A. Makarychev argues that the influence of the international environment on 

the political process is often analyzed using the concept of «political transfer» 

common in Europe. Such objects of transmission can be: ideas; social, economic 

and political practices; norms; educational practices and «images of the world» that 

can be formed through such a direct channel as tourism, «people’s diplomacy», 

fraternal relations, participation in joint ventures or international projects, satellite 

TV programs, the Internet, etc.
2
. It is also advisable to agree with researchers that 

community initiative is one of the most important signs of strengthening 

intercultural interaction. Although under different conditions national-cultural 

associations can be a source of conflicts on ethno-political grounds, in others they 

can be a powerful factor in consolidation of different ethnic cultures 

representatives in building a strong Ukrainian political nation.An important role in 

the preservation and development of ethno-cultural identity is played by national 

cultural principal societies and public organizations. They are a stronghold of 

public initiative, important components of civil society in interaction with the 

state
3
. 

The analysis gives grounds to conclude that civil society is a public sphere, 

which is endowed with supremacy over the state, acts independently within its 

legal field, but at the same time interacting with it. Civil society is viewed through 

the system of connections of members of society, which is formed as a result of the 

latter self-organization for self-preservation in order to protect and fully realize the 

interests and rights of citizens. 

One of the conditions of its existence is the presence of effective social 

institutions of the state created and functioning for the spread of relevant values 
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and virtues. Such institutions include the institution of tourism, which activities are 

aimed at structuring and coordinating economic relations in order to ensure their 

effectiveness, achieve major socio-political goals, reduce uncertainty in relations, 

achieve unity and consensus, contribute to overcoming conflicts and resolving 

contradictions in economic development. 
 
 

 

6.2 Системний розвиток економіки курортно-рекреаційної сфери в 

умовах неоіндустріальних трансформацій 

На сучасному етапі пріоритетними напрямками розвитку національної 

економіки є активний розвиток інноваційної діяльності та збільшення 

інвестицій в реальний сектор економіки. Сировинна спрямованість 

економіки, проблеми обмеженості ресурсів, висока міра зносу виробничих 

потужностей, конкуренція за ринки збуту є визначальними чинниками для 

переходу України на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку, оскільки 

саме така діяльність є основною умовою формування сучасної держави. 

Серед своєрідних «компонент зростання» важливе місце займає курортно-

рекреаційна сфера і курортно-рекреаційна економіка, що виникає в 

результаті її діяльності
1
. 

Не зважаючи на економічну значущість курортно-рекреаційної сфери 

сучасна концепція її розвитку в Україні доки не набула широкого поширення. 

Ця обставина обумовлена тривалим пануванням економічної ідеології, що 

базується на безумовній домінанті сфери матеріального виробництва. Не 

ставлячи під сумнів принципову справедливість даної позиції, необхідно 

підкреслити, що її реалізація повинна здійснюватися з використанням нових 

моделей соціально-економічної діяльності, які запобігають появі 

структурних деформацій в єдиному суспільно-господарському комплексі. 

Така парадигма розвитку дозволить здійснити інноваційну трансформацію 

національної економічної системи, додати їй найважливіші ринкові 

властивості – економічну стійкість та ринкову конкурентоспроможність. 

Курортно-рекреаційна сфера, будучи одночасно соціальним і 

економічним явищем, може позитивно вплинути на структуру економіки. З 

одного боку її розвиток стимулює зростання виробництва в суміжних галузях 

економіки  торгівля, транспорт, сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання і т.д. , з іншого – значно впливає на зайнятість 

населення. Аналізуючи зміну основних економічних показників розвитку 

даної сфери, можна зробити висновок, що курорти за останні роки 

розвивалися високими темпами. Навіть в умовах несприятливої кон'юнктури 

та періодів економічної кризи в світовій курортній індустрії збереглася 

                                                 
1Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави. 

Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». Львів,     . №  4. С. 35-
42. 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

331 

позитивна тенденція до зростання
1
. 

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з самих 

високодохідних і найдинамічніше розвивающихся сфер господарства. Багато 

країн мають в їх особі не лише постійно зростаюче джерело валютних 

надходжень, але і за рахунок залучення мільйонів туристів активно 

розвивають інфраструктуру територій, створюють додаткові робочі місця. За 

даними Всесвітньої туристської організації  UNWT  
2
 на частку курортів і 

пов'язаних з ним галузей нині припадає 9.7% робочих місць світу,   . % 

міжнародних інвестицій,  4% експорту та 9- 5% світового валового 

внутрішнього продукту. Туристи витрачають   . % всіх коштів, які 

витрачаються світовими споживачами. У    9 році країни світу заробили за 

рахунок прийому споживачів туристично-рекреаційних послуг $ .6 трл. 

Наприклад, у      році цей показник складав $    млрд., а у      – $481 

млрд. Середньостатистичний рекреатурист, який відвідав Європу, приніс 

місцевій економіці дохід у розмірі $9  , а для країн Східної Європи і 

європейських республік колишнього СРСР цей показник склав $4  . 

 
Рисунок 1- Доходи від туризму у ВВП країн, % 
Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Кількість міжнародних туристично-рекреаційних подорожей 

безперервно зростає, збільшившись з 4  мільйонів у  9   році, до приблизно 

9   мільйонів осіб у    9 році. За прогнозами Всесвітньої туристської 

організації у    5 року, кількість таких поїздок збільшиться втричі та досягне 

 ,57  мільярдів чоловік, що у  ,  рази перевищує значення    3 року. Доходи 

від курортно-туристичної діяльності зростуть приблизно до   трильйонів 

доларів. На рис.   представлені доходи країн світу від курортів і туризму по 

відношенню до їхнього ВВП. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу 

показує, що доходи від курортно-туристичної діяльності зазвичай 

коливаються в межах   - 5% від ВВП, але у деяких державах сягають більше 

  %. Туризм і рекреації посідають все більш помітне місце в економіках цих 

                                                 
1 William A. Recreation and the Local Economy an Input-Output Model of a Recreation-Oriented 

Economy. Graduate School of Business University of Wisconsin-Madison, 2019. 68 p.  
2 Статистика UNWT  [Електронний ресурс]. U  : http://www.unwto.org/index.php. 
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країн. Наприклад, частка доходів від курортно-туристичної діяльності у 

Швеції вже перевищує частку у ВВП автомобільної промисловості. 

Така ситуація передусім зумовлено такими показниками як: швидкість 

обороту капіталу, обсяг експорту послуг та кількістю зайнятого населення. В 

сучасній світовій економіці рівень споживання курортно-туристичного 

продукту є одним із найважливіших індикаторів якості життя. У той час, цей 

показник для Україні досить низький і знаходиться на рівні  ,7%. Це свідчить 

про потенційні можливості збільшення доходів від такої діяльності в декілька 

разів
1
. 

За даними прогнозів експертів Всесвітньої туристичної організації 

 UNWT  , курортно-туристична сфера вже у найближче десятиріччя вийде 

на перше місце в обсязі світового експорту. Найбільшими країнами-

постачальниками курортно-туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, 

США, Китай, Великобританія
2
. Обсяг переміщень між країнами Західної і 

Східної Європи буде зростати, в основному, у напрямку зі Сходу на Захід. 

Отже Україна, у світлі таких процесів, має усі можливості, щоб стати однією 

із перспективних і найбільш відвідуваних країн Європи. 

Результати аналізу світових тенденцій в курортно-туристичній сфері 

дозволяють виокремити наступні найважливіші чинники, що визначають 

рівень попиту і пропозиції рекреаційно-туристичних продуктів
3
: 

соціально-економічні чинники: рівень грошових доходів населення, 

професійна структура потенційного контингенту рекреантів і туристів, рівень 

цін на рекреаційно-туристичні продукти, доступність та інноваційність 

послуг  за місцем і часом їх реалізації ; 

демографічні чинники: вікова та статева структура населення, форма 

зайнятості й місце роботи; 

соціально-психологічні чинники: рівень емоційного стану потенційних 

рекреантів і туристів, соціальна напруженість у суспільстві, ментальність тих 

або інших груп населення відносно інтересів, традицій і звичаїв, у тому 

числі, щодо використання вільного часу; 

ресурсно-екологічні чинники: масштаби та рівень забезпеченості 

території рекреаційно-туристичними ресурсами, відсутність конфліктних 

ситуацій у ресурсовикористанні в регіонах розвитку рекреації і туризму, стан 

навколишнього природного середовища як у районах постійного мешкання 

рекреаційно-туристичного контингенту, так і безпосередньо в регіонах 

надання рекреаційно-туристичних продуктів. 

                                                 
1 Санаторно-курортне лікування, організаційний відпочинок та туризм в Україні: 

статистичній бюлетень. К. : Державний комітет статистики України,     .     с. 
2 Суходуб В.С. Роль міжнародного туризму в економічному розвитку країн світу. Науковий 

вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Луцьк,    7. №   . С. 
245-251. 
3 Безуглий І.В. Напрями удосконалення територіальної організації регіональної 

рекреаційно-туристичної системи. Формування ринкових відносин в Україні.    9. №   75 . 
С. 93-97. 
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Розглядаючи стан курортно-рекреаційного потенціалу України, перш за 

все, необхідно відзначити наявність сприятливих кліматичних умов і 

всіляких рекреаційних і бальнеологічних ресурсів, що створює передумови 

для формування високорозвиненого, конкурентоздатного рекреаційного 

комплексу. Загальна площа придатних для курортно-туристичної діяльності 

природних ландшафтів становить приблизно 9 мільйонів гектарів. Також 

треба зазначити, що на території нашої держави налічується понад   5 тис. 

пам’яток археології, архітектури, містобудування, працюють сотні музеїв. 

Крім того, Україна розташована на перехресті шляхів між Європою та Азією: 

важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного та Азовського 

морів, різнобічні зв’язки з багатьма країнами тощо
1
. Проте наявний 

ресурсний потенціал використовується недостатньо, а стан і результативність 

розвитку рекреацій не лише відстає від провідних країн світу, але і не 

відповідає вимогам сучасного споживача. Слід також зазначити, що розвиток 

рекреаційно-туристичного комплексу України є важливим фактором 

підвищення міжнародного престижу країни, джерелом соціально-

економічного розвитку регіонів, важливою умовою збереження історико-

культурної спадщини. 

В той же час, економічна ситуація, яка склалася в курортно-

рекреаційній сфері, є досить складною. Відсутність цілеспрямованої 

державної стратегії розвитку цього напрямку господарювання, слабке 

залучення інвестицій, низька конкурентоспроможністю більшості 

українських курортно-рекреаційних комплексів, яка все більшою мірою 

проявляється на тлі процесів глобалізації, приводить до збитковості їх 

діяльності та низки негативних явищ.За даними    9 р. з   54 готельних 

комплексів у країні тільки незначна частина відповідає сучасним нормам, 

  % готельних підприємств потребують ремонту, номери – реконструкції та 

переоснащення, технологія обслуговування – автоматизації та 

комп’ютеризації. Назріла необхідність розвивати мережу комфортабельних 

готелів і кемпінгів, насамперед уздовж міжнародних транспортних 

коридорів, що проходять через територію України. Українська туристична 

індустрія потребує раціонального поєднання загальнодержавних і 

регіональних інтересів, усебічного використання ресурсів регіонів і на їх 

основі вже проводити формування раціональної територіальної структури і 

просторової організації рекреаційно-туристичного комплексу України.  

Слід зазначити, що Світовим економічним форумом 

 WEF .розробляється індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму. 

Він призначається для вимірювання факторів і тих економічних дій, які 

роблять туризм і курорти привабливими в певній країні
2
. Індекс базується на 

трьох основних показниках  регуляторне законодавство, середовище для 

                                                 
1 Кифяк В. Сфера рекреации и туризма как составляющая региональной экономической 

системы. Формирование рыночных отношений в Украине. 2018. №     66 . С.   6-119. 
2  aterials of the World Economic Forum [Електронний ресурс]. U  :  
http://www.weforum.org/en/index.htm. 
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бізнесу та інфраструктура і людські, природні й культурні ресурси , котрі у 

свою чергу розподілялися на  4 показників, серед яких безпека, цінова 

конкурентоспроможність, курортно-туристична інфраструктура та ін.  

Перші два місця в рейтингу другий рік поспіль посідають Швейцарія та 

Німеччина. Ввійшовши до п’ятірки найкращих свої позиції в рейтингу 

поліпшили Австрія, Іспанія, Велика Британія. До десятки входять також 

США, Франція, Канада, Швеція та Сінгапур. Японія в рейтингу посіла  4-ту 

сходинку, Італія – 26-ту,Росія – 63-тю. Україна за величиною цього індексу 

займає лише  5 місце серед  4  країн світу, перебуваючи на рівні Македонії, 

Албанії та Азербайджану. При цьому, вона покращила свою позицію 

порівняно з рейтингом      року на дев’ять пунктів. Таким чином, сфера 

туризму і курортів поки не грає значної ролі в економічному розвитку нашої 

країни та створенні позитивного міжнародного іміджу.  

Слід зазначити, що за останні три роки     7–   9 рр.  кількість 

рекреатуристів, які в'їжджали в Україну значно збільшилась, а кількість 

іноземних туристів суттєво зменшилась. Що стосується    4 та    5 років, 

то спостерігається значний спад туристичних потоків. У табл.   представлені 

показники діяльності регіональних комплексів за    9 рік. 

Таблиця 1 – Показники діяльності регіональних курортно-рекреаційних 

комплексів 

Назва області 
Всього 

оздоровлено, чол. 

Кількість оздоровлених 

на одного працівника, 

чол. 

Загальна місткість 

курортних 

організацій, місць 

В цілому по Україні 3 695 137 31 549 670 

Запорізька 256 892 47 33 978 

Одеська 340 880 29 63 284 

Закарпатська 88 954 30 7410 

Джерело: розраховано автором на підставі аналітичних даних Державного 

комітету статистики України1 

 

На сьогоднішній день для розміщення відпочивальників свої послуги 

пропонують більше  4   готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних центрів і 

близько 3    рекреаційних об'єктів. Стратегія розвитку курортно-

рекреаційної сфери передбачає, що ці рекреаційні центри  санаторії, морські 

курорти та ін.  в першу чергу позиціонуються в якості туристичних об'єктів, 

а вже потім – як лікувально-профілактичні установи, тоді як світова практика 

свідчить про зворотне. Хоча обсяг українського ринку більш ніж на 5 % 

більше, ніж в Угорщині, Чехії і Словаччині разом взятих, індикатор 

туристичної відвідуваності залишається стабільно низьким. Середній рівень 

рентабельності в    9 році склав 6.  відсотка, знизившись на  .5 відсотка в 

порівнянні з    3 роком. Доходи від наданих послуг курортно-туристичними 

організацій у    9 році в Україні складали 6 57 4 ,3 грн., з них у готелях та 

інших засобах розміщування –  97  6 ,4 грн., у спеціалізованих засобах 

                                                 
1 Матеріали Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. U  : 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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розміщування  санаторіях, дитячих санаторіях і т.д.  – 3  4 73,9 грн. Доходи 

по регіонам України приведені на рис.  . 

 
Рисунок 2 – Доходи від курортно-туристичної діяльності по регіонам 

України 
Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Сучасна економічна ситуація в Україні вимагає різкого підвищення 

економічної ролі курортів. В світі таку роль грають приморські кліматичні 

курорти, переважно за рахунок рекреаційно-профілактичних і супутніх видів 

діяльності. Це обумовлено тією ситуацією, що набагато більша кількість 

людей потребує рекреації в порівнянні з тими, які потребують курортної 

реабілітації і відпочинку
1
.  

Світова практика демонструє декілька моделей курортно-рекреаційної 

діяльності. Перша модель характерна для Німеччини і колишнього СРСР. Тут 

курорти використовуються переважно для потреб національної охорони 

здоров'я і, відповідно, значне місце в курортній практиці займає лікувально 

реабілітаційна діяльність. Це стосується як бальнеологічних природних 

факторів, так і кліматичних, зокрема, приморських кліматичних. Іншу модель 

використовують країни, які мають приморські курорти з достатньо 

сприятливим кліматом  Туреччина, Кіпр та ін. . Тут в курортній мережі 

переважають приморські курорти, орієнтовані на рекреаційно-профілактичну 

діяльність з обслуговуванням переважно іноземців  внутрішній експорт . В 

цьому випадку проявляється орієнтація на потреби не стільки охорони 

здоров'я, скільки національної економіки. Для багатьох країн  США, 

Франція, Японія та ін.  характерна проміжна модель з переважно 

рекреаційно-профілактичним використанням приморських кліматичних 

курортів. 

                                                 
1 Бондаренко М.П. Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи. 
Економіка і прогнозування: [науково-аналітичний журнал]. К.,     . №  . С.   4-119. 
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Згідно з поглядами багатьох управлінців, курорт – це проста сукупність 

розрізнених готелів, баз відпочинку, пансіонатів і туристичних фірм. 

Проблема курорту для них – перш за все проблема окремої здравниці. Але, в 

реальності, курортно-рекреаційний комплекс – це складна система правових і 

господарських стосунків, яка до цих пір залишається своєрідною «терра 

інкогніта», а сама курортно-рекреаційна сфера як об'єкт господарювання і 

сьогодні багатьма не сприймається як об'єкт централізації зусиль всіх 

управлінських ланок
1
. 

Становище, яке існувало аж до кінця XX сторіччя, породило ситуацію, 

коли курортний «конвеєр» практично не мав стимулів для свого розвитку. 

Перед керівниками окремих здравниць і сфери в цілому не стояло питання, 

як заповнити здравницю. Попит на рекреації розподілявся за рознарядкою 

серед громадян по відрегульованих цінах, які не знали рівня сервісу світових 

курортів. Вже з середини 9 -х років налагоджена, але застаріла система 

втратила стійкість, і багато здравниць зіткнулися з класичними сценаріями 

теорії хаосу. Відсутність дотацій з боку традиційних інвесторів – держави, 

відомств, міністерств, – привело до того, що припинилося оновлення 

основних фондів. З того часу починається усвідомлення того, що сфера не 

може бути прибутковою, якщо її не трансформувати згідно новим ринковим 

умовам. Починає формуватися нова стратегія розвитку курортно-

рекреаційної економіки, йдуть пошуки альтернативних і перспективних 

шляхів розвитку цієї сфери.  

Досить актуальним залишається питання гармонізації екологічного 

стану, попри те, що Україна вже зробила значний крок – порівняно із 

2010 роком зменшила забруднення атмосфери на 5 ,56%. Збільшення 

курортно-туристичних потоків піднімає проблеми визначення оптимального 

екологічного навантаження на регіони і необхідності визначення 

максимальної пропускної здатності без шкоди довкіллю та історико-

культурній спадщині. 

Аналіз поточного стану курортно-туристичної сфери в Україні дозволяє 

не тільки оцінити в реальному часі її конкурентоспроможність на 

міжнародному рівні, але й виявити ключові проблеми, що заважають 

реалізації наявного потенціалу у повній мірі. У даному контексті варто 

орієнтуватися на досвід європейських країн, де курортно-туристична сфера 

являється значним джерелом державних надходжень. Відзначимо, що 

регулювання діяльності в туристично-рекреаційній сфері в більшості країн 

відбувається при участі державного та приватного секторів. За даними 

Всесвітньої туристичної організації  UNWT  , фонди  3 туристично-

рекреаційних відомств, включаючи країни розвинених курорту та туризму, 

такі, як Іспанія, Франція й Австрія, на     % поповнюються з державного 

бюджету. Національні туристичні адміністрації Нідерландів і Великобританії 

покривають свої видатки за державний рахунок на 64 % і 6  % відповідно. 

                                                 
1 Макекадырова А.С. Индикативное планирование деятельности туристско-рекреационного 
комплекса. Проблемы прогнозирования.    7. № 3. С. 6 -73. 
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Серед основних, доцільно виділити такі типи допомоги держави курортно-

туристичному сектору: субсидії, що допомагають вирішити проблеми 

готівки; пільгові позики, що дозволяють компенсувати розрив між 

фіксованою та комерційною ставками; гарантування відносно позик і 

субсидій; податкові пільги, що надаються після того, як реалізований проект 

починає приносити дохід. При цьому, уряд гарантує надання позики або 

репатріацію капіталу та прибутку, стежить за тим, щоб вищезгадані види 

заохочень були використані за призначенням, а проекти відповідали цілям, 

на які були виділені гроші. 

Важливим чинником подальшого розвитку національної курортно-

рекреаційної сфери є інноваційна діяльність. В світовій практиці така 

діяльність генерує доходи від продаж курортно-рекреаційного продукту при 

одночасній мінімізації витрат. Мета досягнення певного обсягу продажів 

трансформується у виробничу програму та програму продажів. Отже, є 

визначальним елементом, який безпосередньо впливає на рентабельність 

курортно-рекреаційних комплексів. Втой же час, згідно даним Державного 

комітету статистики Україні, доля інноваційних товарів, робіт і послуг в 

загальному обсязі реалізованої продукції складала на Україні останніми 

роками близько  %, а доля знов впроваджених або таких, що піддавалися 

значним змінам інноваційних товарів, нових для ринку, – менше  ,5%. У той 

же час витрати на НДКР в провідних світових економіках складають  –3% 

ВВП, зокрема, США –  ,7%, Японія, Швеція, Ізраїль витрачають 3,5–4,5% 

ВВП. На Україні цей показник складає приблизно  % ВВП. 

В Україні створено умови для розвитку інноваційної діяльності, 

сформовано основи нормативно-правової бази та механізми здійснення 

інноваційної політики, а також створення умов для розвитку відповідної 

інфраструктури. Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність»
1
, 

головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 

розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго – 

та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції. Проте, незважаючи на високий інноваційний 

потенціал, інноваційна складова забезпечення економічного розвитку 

використовується слабо. Стан інноваційної діяльності в Україні більшість 

експертів-науковців визначають як кризовий. Так, останні статистичні дані 

свідчать про поступове зниження інноваційної активності організацій у 

курортно-рекреаційній сфері. Слід зазначити, що основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності були власні кошти підприємств – 

7 ,9% загального обсягу витрат. Фінансова підтримка держави склала – 

 , 9%   ,9% , кошти іноземних інвесторів –  3, %   ,7% , інші джерела – 

 3,7 %   5,4 %   рис. 3 . 

                                                 
1 Закон України «Про інноваційну діяльність» від  4. 7.     р. № 4 -І . Відомості 
Верховної Ради України.     . № 36. Ст.  66. 
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Рисунок 3 – Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств України у    9 році, % 
Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Аналіз показників за Глобальним інноваційним рейтингом, 

розробленим агентством Bloomberg, показав, що Україна входить до 75 країн 

світу за рівнем інноваційного розвитку. До показників інноваційності 

відносять: велику кількість населення з вищою освітою, патентна активність, 

інтенсивність НДДКР, технологічні можливості промисловості. Але за 

підсумком даного рейтингу, наша держава займає    місце у    9 році за 

ефективністю економіки
1
. Проаналізувавши дані іншого міжнародного 

рейтингу, а саме Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Україна 

належить до держав із середнім рівнем інноваційності   9 місце за фактором 

інноваційності та досвідченості бізнесу, за підсумками    9 року . 

Незважаючи на такі високі показники, як наявність кваліфікованих кадрів, 

патентної активності, наукової інфраструктури, залучення компаній до 

інноваційних процесів, конкурентоспроможність на внутрішньому ринку, це 

мало сприяє перетворенню інновацій на масові. Хоча суспільство і має 

значний інноваційний, творчий, інтелектуальний потенціал, це немає 

значного впливу на економіку та розвиток курортно-рекреаційної сфері. І 

економічний розвиток продовжує здійснюватись за інерційним сценарієм 

відповідно до екстенсивної моделі. 

Розвиток складних соціально-економічних систем як впорядкованого 

простору вимагає необхідного рівня управління, системи прийняття рішень 

на основі відповідних методологій. Оскільки підсумком формування 

регіональних економічних просторів виступає їх системна структура, то її 

можна досліджувати на основі економіко-математичного моделювання. 

Такий підхід дозволяє обґрунтувати механізми поведінки та 

трансформування курортно-рекреаційних систем, визначити параметри їх 

стійкого функціонування, а також здійснювати визначення і моніторинг 

                                                 
1 Єрмолаєва В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні В. Єрмолаєва. 
[Електронний ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/ 
610_46.pdf. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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кількісних і якісних оцінок впливу рекреації. У той же час з позицій 

системної методології це дозволяє досліджувати зв'язки між поточним 

станом об'єкту і умовами, що зумовили цей стан, а також виявляти міру 

досяжності розвитку об'єкту в системі поставленої кінцевої і проміжної мети. 

Проведені дослідження дозволяють ідентифікувати наступні складові 

елементи курортно-рекреаційної системи: 

природні: конкретне місце розташування, природно-ресурсний 

потенціал, існуюча екосистема; 

матеріальні і нематеріальні чинники виробництва: основний капітал, 

інформація, персонал і т. д.; 

зовнішнє середовище: зовнішньоекономічні чинники, держава і т. п.; 

ринкові: підприємства-продуценти рекреаційного продукту; ринкові 

посередники, що забезпечують комплексність послуги і ефективне 

функціонування курортно-рекреаційної системи  постачальники, конкуренти, 

підприємства суміжних галузей ; споживачі курортно-рекреаційних послуг. 

Таким чином, вплив рекреацій на економічний простір носить характер 

прямих і зворотних зв'язків і взаємозалежностей. З одного боку, рекреаційна 

економіка впливає на розвиток економічного простору в частині курортно-

рекреаційних територій шляхом дії на структурні елементи простору: 

природно-ресурсні, виробничі, соціально-економічні. В результаті 

економічний простір еволюціонує і якісно перетворюється під впливом 

досконаліших технологій використання природних ресурсів, екосистемних 

методик і підходів не лише в курортології, але і в регіональному господарстві 

курортів національного і місцевого масштабів, зростання рівня доходів 

населення рекреаційних територій і підвищення рівня сервісу. З іншого боку, 

курортно-рекреаційні території безпосередньо виступають чинником 

розвитку економіки регіону і країни в цілому. Через стратегічно 

обґрунтовану практику проектування бізнесу відбувається перехід до нової 

якості розвитку територій. 
 

 

 

6.3 Формування та реалізація організаційно-економічного механізму 

розвитку підприємств туризму на засадах інновацій та новітніх 

технологій 

Поточний стан функціонування і розвитку підприємств туризму в 

Україні обумовлений комплексом причин і чинників як внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру. Також їх подальший стабільний розвиток у значній 

мірі пов’язаний із труднощами протидії посиленню конкуренції на ринку 

туристичних послуг в умовах глобалізації, неоіндустріальних трансформацій, 

цифровізації, спрощення умов перетину кордонів, зростання туристичної 

активності та урізноманітнення пропозицій національних турпродуктів країн 

з позитивним сальдо туристичного балансу. 

Такі обставини все більше актуалізують проблему обґрунтування 

теоретико-методологічних положень і прикладних рекомендацій відносно 



LATEST TECHNOLOGIES OF NEO-INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS:  

FINANCIAL, LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

340 

розробки і застосування нових сучасних та ефективних механізмів 

таінструментів новітнього інноваційно-технологічного менеджменту 

підприємств туризму. Комплексна і системна політика туристичних 

підприємств щодо створення і реалізації інновацій і новітніх технологій у 

всіх функціональних сферах та структурних напрямах господарювання 

дозволяє представити на ринку більш якісний і конкурентоспроможний 

туристичний продукт, причому значно ширшого асортименту і діапазону 

послуг, забезпечити вищу ефективність бізнес-процесів та кращу 

комунікацію зі споживачами послуг, контрагентами, партнерами по бізнесу, 

елементами бізнес-інфраструктури туризму. 

Становлення процесів розвитку туристичних підприємств на засадах 

інновацій та новітніх технологій потребує побудови адекватного ресурсно-

управлінського забезпечення, що передбачає не лише врахування специфіки 

функціонування туристичної галузі, але й спроможність ідентифікувати та 

мобілізувати незадіяні резерви інноваційної модернізації цих підприємств у 

контексті адаптації до сучасних викликів та умов ринково-економічного 

середовища господарювання. Найбільш ефективним і раціональним 

варіантом організації такого забезпечення є формування відповідного 

організаційно-економічного механізму розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах. Дотримання такого підходу, з однієї сторони, 

дозволить гарантувати максимізацію керованості процесів розвитку 

підприємств туризму, а з іншої, – мінімізувати ризики в контексті 

структурної перебудови та інноваційної модернізації цих підприємств.  

Доцільність обґрунтування організаційно-економічного механізму 

розвитку туристичних підприємств на засадах інновацій та новітніх 

технологій посилюється з огляду на таке:    глобалізація ринку туристичних 

послуг, яка вимагає чіткої структуризації стратегічних цілей, ресурсних 

можливостей та прикладного інструментарію функціонування підприємств 

туристичної галузі;    швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу, в 

умовах яких існуючі технології зазнають структурних змін у межах 

короткострокового періоду, а знання мають високу здатність до “старіння”; 

3) розбалансованість управлінських впливів стосовно координації процесів 

розвитку туристичних підприємств на макро-, мезо- та мікрорівнях, що 

потребує узгодження та врегулювання; 4  недосконалість інституційного 

середовища функціонування туристичних підприємств, що характеризується 

надмірною кількістю інституційних бар’єрів, суперечностей та пасток, а 

також дисбалансом впливу формальних і неформальних інституцій на 

процеси прийняття управлінських рішень у сфері туризму; 5  наростаючі 

євроінтеграційні виклики розвитку туристичних підприємств, що вимагає не 

лише гармонізації вітчизняних і європейських вимог функціонування 

туристичної галузі, але й підвищення рівня стандартів якості обслуговування 

клієнтів; 6  динамічний характер розвитку туристичної галузі та посилення 

конкурентного середовища як на внутрішньому, так і зовнішньому 

туристичному ринку; 7  переважна зношеність і ресурсна обмеженість 
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матеріально-технічної бази вітчизняних туристичних підприємств; 

8) несформованість комплексної державної політики інноваційного розвитку 

підприємств туристичної галузі. 

Обґрунтування елементів і структури організаційно-економічного 

механізму розвитку туристичних підприємств на засадах інновацій та 

новітніх технологій потребує уточнення його сутнісно-змістовних 

характеристик. Міждисциплінарне поняття “механізм” позиціонується як 

цілісна сукупність внутрішніх складових елементів, що функціонують між 

собою на основі усталених взаємозв’язків і регламентів з метою досягнення 

поставлених цілей та завдань. З однієї сторони, механізм є автономним 

інструментарієм регулювання процесів соціально-економічного розвитку на 

будь-якому з ієрархічних рівнів управління національною економікою, а з 

іншої, – його будова та функціональні параметри мають бути наділені 

високими адаптивними властивостями, що зумовлено потребою постійної 

взаємодії з чинниками внутрішнього та зовнішнього характеру в умовах 

невизначеності середовища розвитку соціально-економічних систем. 

Науковець Ю. Лузан визначає організаційно-економічний механізм як 

інструментарій забезпечення реалізації фундаментальних положень 

економічних законів у процесі здійснення господарської діяльності. 

Організаційно-економічний механізм формує базисні параметри організації 

економічних відносин із урахуванням впливу політичних, ідеологічних, 

морально-етичних, правових та інших чинників
1
. Організаційно-економічний 

механізм є ресурсно-функціональним апаратом, що агрегується з важелів 

організаційного та економічного характеру, комплексна взаємодія яких 

формує передумови для підвищення ефективності розвитку соціально-

економічної системи, а також зміцнення її конкурентних позицій в умовах 

ринку та лібералізації економічних відносин
2
. Таким чином, організаційно-

економічному механізму притаманні функціональні характеристики 

збалансування та врегулювання процесів розвитку соціально-економічних 

систем із урахуванням ресурсних можливостей та конкурентних переваг 

останніх. 

У сфері інноваційного розвитку організаційно-економічний механізм 

покликаний забезпечити ініціювання структурних зрушень та активізацію 

темпів проведення управлінської, техніко-технологічної та кадрової 

модернізації функціональних параметрів цільового об’єкта  соціально-

економічної системи  в умовах розвитку науково-технічного прогресу та 

загострення конкурентної боротьби на споживчих ринках. Учена 

С. Тульчинська позиціонує організаційно-економічний механізм 

інноваційного розвитку через призму взаємопов’язаної сукупності 

                                                 
1 Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку 
агропромислового виробництва України: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ,     . 4 5 с. 
2 Малицький А. А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: 

сутність та структура. Соціум. Наука. Культура. Економіка. URL: http://intkonf.org/malitskiy-
aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/. 
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принципів, методів і форм проектування, розробки, впровадження та 

капіталізації нововведень
1
. Організаційно-економічний механізм 

інноваційною модернізацією підприємства є структурною складовою його 

системи управління, який, базуючись на дотриманні певних принципів і 

положень, забезпечує раціональне поєднання важелів і засобів впливу на 

процеси функціонування господарюючого суб’єкта, що гарантує підвищення 

інноваційного потенціалу останнього, посилення його 

конкурентоспроможності та зміцнення фінансової стійкості в умовах 

економічної нестабільності розвитку господарських відносин
2
. Учений 

А. Турило характеризує організаційно-економічний механізм інноваційного 

розвитку з позицій чітко формалізованого методологічно-прикладного 

аспекту реалізації процесу управління підприємством у процесі 

імплементації структурних змін та його інноваційної модернізації
3
. 

Таким чином, систематизуючи ці та інші
4
 наукові підходи до 

тлумачення сутнісно-змістовних характеристик організаційно-економічного 

механізму інноваційно-технологічного розвитку підприємств, можна 

виділити такі його атрибути:    чітко виражений управлінський аспект 

організаційно-економічного механізму, функціонування якого спрямоване на 

врегулювання відносин, пов’язаних із впровадженням і комерціалізацією 

інновацій;    міждисциплінарна етимологія організаційно-економічного 

механізму, який інтегрує фінансову, науково-технологічну, ринкову, 

матеріально-технічну та інтелектуально-кадрову компоненти у напрямі 

становлення процесів інноваційного розвитку підприємства; 3  превентивний 

характер організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку, що 

полягає в мінімізації ризиків і загроз у процесі реалізації інноваційних 

проектів і впровадження інновацій підприємством; 4  технічно-регламентна 

складова ефективного функціонування організаційно-економічного 

механізму інноваційного розвитку підприємства, яка визначає норми та 

правила внутрішньої взаємодії структурних елементів цього механізму; 

5) стратегічна спрямованість на підвищення параметрів ефективності 

                                                 
1 Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного 

процесу. Стратегічні пріоритети.     . № 1  6 . С. 89-95. 
2 Ларіонова К. Л., Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційною реструктуризацією підприємств. Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки.    7. №  , т.  . С.  7 -183. 
3 Турило А. А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком 
підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету.    5. Вип.  4, ч.  . 

С. 93-96. 
4 Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Державне регулювання 

розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки 

держави. Проблеми економіки, 2019, №    4  . С. 3 -3 ; Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., 

Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в 
умовах гібридних загроз. Інвестиції: практика та досвід,    9, №   . С.   -15; 

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Стан та тенденції розвитку 

туристичного комплексу в контексті забезпечення економічної безпеки України. Економіка 
та держава, № 9.    9. С.  7-25. 
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функціонування підприємства та зміцнення його конкурентних позицій на 

ринку в умовах невизначеності економічного середовища.  

Забезпечення адекватності та функціональної спроможності 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку має 

передбачати відповідність його проектної структури сучасним викликам, 

цілям і можливостям туристичних підприємств, що сформує передумови для 

оперативного реагування та протидії дестабілізуючому впливу загроз, 

гарантування ресурсної підтримки процесів розширеного відтворення 

підприємств туризму, забезпечення безперебійного функціонування 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку в умовах 

системних трансформацій та ринкових потрясінь. Стратегічна 

концептуально-проектна структура організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств представлена на рис.  . 

 

 
Рисунок 1 – Стратегічна концептуально-проектна структура 

організаційно-економічного механізму розвитку туристичних підприємств на 

засадах інновацій та новітніх технологій  авторська розробка   
 

Обґрунтування елементів і структурних складових організаційно-

економічного механізму розвитку туристичних підприємств на засадах 

інновацій та новітніх технологій потребує орієнтації на врахування таких 

особливостей:    стратегічна націленість інноваційної модернізації 

підприємств туризму на пріоритетні інтереси, потреби, вподобання та смаки 

потенційного клієнта; 2) забезпечення інтеграційного характеру 

проектованого механізму; 3  узгодження параметрів та функціонально-

галузевої структури проектованих інновацій у туризмі з можливостями та 

запитами потенційного платоспроможного попиту на ринку; 

4) організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств 

повинен передбачати наявну просторово-територіальну специфіку 

розташування мережі об’єктів туристичної галузі; 5  проектований 

організаційно-економічний механізм повинен володіти диверсифікованим 
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набором інструментів; 6) масштабна глобалізація та цифровізація ринку 

туристичних послуг; 7  організаційно-економічний механізм повинен 

передбачати чіткі можливості та шляхи гармонізації вітчизняних стандартів 

надання туристичних послуг із передовими світовими нормами; 

8) проектований механізм має бути ресурсно-спроможним своєчасно 

реалізувати превентивні заходи; 9  організаційно-економічний механізм має 

передбачати чіткі джерела фінансування та розподілу коштів;     інноваційна 

модернізація туристичних підприємств має відбуватися в контексті 

дотримання базових засад становлення сталого розвитку держави. 

Очевидно, що механізм розвитку туристичних підприємств на засадах 

інновацій та новітніх технологій агрегується з організаційної та економічної 

компоненти. Функціонування першої спрямоване на формування 

організаційно-управлінських структур регулювання процесів інноваційної 

модернізації туристичних підприємств, розподіл повноважень, обов’язків і 

відповідальності в ході реалізації інноваційного проекту, збалансування 

стратегічних і тактико-оперативних цілей у сфері інновацій із можливостями 

наявного ресурсного потенціалу підприємств туризму. Своєю чергою, 

функціонування економічної компоненти націлене на формування 

сприятливого середовища та умов реалізації інноваційних проектів, що, з 

однієї сторони, передбачає гарантування адекватного рівня ресурсної 

підтримки, а з іншої, – налагодження дієвих комунікаційних взаємозв’язків із 

суб’єктами інноваційного процесу в розрізі як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища туристичного підприємства.  

Фундаментальним структурним елементом організаційної компоненти 

механізму розвитку туристичних підприємств на засадах інновацій та 

новітніх технологій є інституційно-правовий базис, що покликаний 

забезпечити регламентну підтримку процесів інноваційної модернізації. 

Інституційно-правовий базис доцільно агрегувати з внутрішньої та 

зовнішньої надбудов. Внутрішня надбудова визначає інституційні параметри 

та засади імплементації інноваційних змін у розрізі бізнес-процесів 

туристичного підприємства, тоді як функціонування зовнішньої – спрямоване 

на встановлення загальних правил гри для суб’єктів інноваційного процесу з 

метою забезпечення здорового конкурентного середовища в процесі 

реалізації інновацій у сфері туризму. Для формалізації ефективного 

інституційно-правового базису організаційно-економічного механізму 

розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах доцільно 

реалізувати такі заходи:    привести у відповідність до вимог і потреб 

туристичних підприємств нормативно-правовий базис регулювання 

інноваційної діяльності на засадах формування сприятливих умов залучення 

та реалізації інвестицій у сферу туризму, передбачення можливостей 

встановлення пільгових режимів оподаткування для впровадження окремих 

видів інвестицій, інституційного гарантування техніко-технологічної 

підтримки здійснення інноваційного процесу туристичних підприємств; 

2) ліквідувати інституційні бар’єри та інституційні пастки інноваційного 
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розвитку туристичних підприємств, шляхом усунення законодавчих 

прогалин, подолання наявного дисбалансу між впливом формальних і 

неформальних інститутів у процесі реалізації інновацій, мінімізації 

ірраціональних суб’єктивних впливів на прийняття управлінських рішень у 

сфері інноваційного розвитку туристичних підприємств; 3  сформувати 

інституційний базис активізації процесів проектно-інноваційної кооперації 

між туристичними підприємствами, суб’єктами науково-технічної сфери та 

інвестиційно-фінансовими установами з метою забезпечення інтеграції 

ресурсів та формування чітких механізмів розподілу сфер впливу в процесі 

реалізації інноваційних проектів.  

Формування чіткого розподілу повноважень, обов’язків і 

відповідальності між структурними елементами механізму, оптимізацію 

збалансування сфер впливу на процеси інноваційного розвитку, 

диверсифікацію інструментів контролю реалізації інноваційних проектів 

покликаний забезпечити управлінсько-функціональний апарат організаційної 

компоненти проектованого механізму. Своєю чергою, формалізація такого 

апарату передбачає доцільність його агрегації з таких елементів: 

1) організаційна структура управління інноваціями  передбачає чітку 

ідентифікацію відповідальних посадових осіб і організаційно-структурних 

підрозділів туристичного підприємства в процесі його інноваційної 

модернізації на засадах розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності, 

а також визначення конкретних часових рамок реалізації всіх етапів 

інноваційного проекту – від розробки до кінцевого впровадження та 

капіталізації ;    підсистема функціонального розподілу  спрямована на 

гарантування реалізації базових функцій управління  аналізу, планування, 

організації, мотивації та контролю  в процесі інноваційного розвитку на 

засадах формування раціональної завантаженості кадрового персоналу та 

організаційних підрозділів туристичного підприємства з урахуванням їх 

ресурсних можливостей, спеціалізації та резервів незадіяних потужностей ; 

3) інструментарій оптимізації використання ресурсів  передбачає мінімізацію 

ризиків реалізації нерентабельних інноваційних проектів, що матимуть 

недостатню затребуваність на ринку та низьку капіталізацію . Формування 

ефективного управлінсько-функціонального апарату механізму 

інноваційного розвитку потребує перегляду усталених засад ведення 

кадрової політики на туристичних підприємствах. У цьому контексті 

доцільним є не лише вдосконалення існуючих методів пошуку, підбору та 

розстановки кадрів, але й їх кар’єрного зростання, мотивації праці, 

професійного розвитку, раціонального поєднання режимів праці та 

відпочинку. 

Активізація процесів інноваційного розвитку туристичних підприємств 

потребує прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного й 

тактико-оперативного характеру в умовах невизначеності економічного 

середовища функціонування даних підприємств. У зв’язку з цим постає 

доцільність побудови об’єктивної інформаційної бази прийняття 
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управлінських рішень, що спроможна оперативно, своєчасно та достовірно 

інформувати суб’єктів управлінсько-функціонального апарату проектованого 

механізму з метою гарантування підтримки керованості процесами 

інноваційної модернізації туристичних підприємств. Формалізація 

інформаційно-аналітичного блоку механізму розвитку підприємств туризму 

на інноваційних засадах потребує реалізації таких заходів: 

– організація системного моніторингу та збору інформаційних даних у 

сфері інноваційного розвитку туристичних підприємств, шляхом 

періодичного проведення маркетингово-ринкових досліджень серед клієнтів, 

контрагентів і ключових конкурентів на ринку, налагодження 

інформаційного діалогу з науково-технічними установами та інноваційними 

центрами, спостереження за процесами впровадження туристичних інновацій 

на ринку, диверсифікації джерел отримання інформації та верифікації її 

кількісно-якісного змісту; 

– забезпечення систематизації зібраних інформаційних даних на засадах 

автоматизації процесу обробки вхідної інформації, організації перевірки її 

достовірності та об’єктивності, фільтрації зайвої інформації, формування 

обмеженого кола доступу користувачів до інформаційних даних, 

унеможливлення витоку інформації, що містить комерційну таємницю  у 

тому числі про структуру та технологію інноваційного проекту , 

представлення інформації у доступній для кінцевого користувача формі, 

гарантування надійного захисту та безпечного зберігання зібраної 

інформації;  

– організація процесу об’єктивного аналізування систематизованої 

інформації через встановлення усталених взаємозв’язків і взаємозалежностей 

розвитку інноваційних процесів, ідентифікації істотних детермінант 

активізації процесів інноваційної модернізації туристичних підприємств, 

визначення системних компонент ефективності реалізації інноваційних 

проектів, моделювання ризиків і загроз впровадження пріоритетних 

інновацій, проектування перспективних шляхів підвищення рівня 

капіталізації інновацій. 

Стратегічним ядром організаційно-економічного механізму розвитку 

туристичних підприємств на засадах інновацій та новітніх технологій є його 

науково-технологічне забезпечення, що не лише ідентифікує параметри 

ефективності реалізації цільового інноваційного проекту, але й детермінує 

техніко-технологічні можливості впровадження інновацій, формує 

інтелектуально-кадровий потенціал інноваційної модернізації туристичного 

підприємства та визначає перспективи капіталізації впроваджених інновацій. 

Формування адекватного науково-технологічного забезпечення 

інноваційного розвитку туристичних підприємств потребує орієнтації на 

досягнення таких стратегічних пріоритетів:    активізація проектно-

інноваційної діяльності, що є прерогативою насамперед для середніх і 

великих туристичних підприємств, шляхом створення конструкторсько-

інноваційних підрозділів, фінансування проектно-інноваційної діяльності, 
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закупівлі інноваційних технологій, залучення до процесу розробки інновацій 

наукових кадрів, переорієнтації ресурсного забезпечення в сегмент науково-

технологічного пошуку;    стимулювання розвитку кооперації туристичних 

підприємств із науково-інноваційними центрами  наукові установи, заклади 

вищої освіти, венчурні компанії, науково-технологічні парки тощо  на 

засадах запровадження практики реалізації спільних інноваційних проектів, 

формування науково-практичної бази підготовки та перепідготовки 

інтелектуальних кадрів, проведення спільних конференцій, семінарів і 

круглих столів, створення інтеграційних науково-інноваційних кластерів, 

поширення практики обміну досвідом розробки та впровадження інновацій; 

3) розвиток аутсорсингу науково-технічного забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств туризму через використання технології делегування 

проектно-інноваційної діяльності спеціалізованим компаніям, що 

забезпечують науково-технологічну підтримку інноваційної діяльності 

туристичним підприємствам на основі договірного найму. 

Ресурсним базисом активізації процесів інноваційного розвитку 

туристичних підприємств є формування їх адекватної фінансово-

інвестиційної підтримки, яка є невід’ємним структурним елементом 

економічної компоненти проектованого механізму. Ресурсні потужності цієї 

підтримки визначають стратегічні масштаби та параметри імплементації 

інноваційних змін у бізнес-процеси підприємств туризму. Гарантування 

відповідної фінансово-інвестиційної підтримки є важливим не лише на етапі 

проектування інновацій, але й у процесі їх апробації, впровадження та 

капіталізації на ринку. Формування адекватної фінансово-інвестиційної 

підтримки інноваційного розвитку ускладнюють як об’єктивні  ресурсна 

обмеженість туристичних підприємств, недостатня ліквідність банківсько-

фінансового сектора, нерозвиненість мережі об’єктів інвестиційної 

інфраструктури, високі ризики реалізації інноваційних проектів , так і 

суб’єктивні чинники  несформовані стимули та побоювання з боку 

керівників туристичних підприємств щодо реалізації інвестицій в 

інноваційну сферу, наявність структурних змін, які супроводжуються 

процесами інноваційної модернізації та носять ризики втрати усталених 

зв’язків та інтересів для працівників підприємства, переважання ролі 

короткострокових фінансових цілей та мотивів над стратегічними 

пріоритетами розвитку туристичного підприємства . Забезпечення 

фінансово-інвестиційної підтримки розвитку підприємств туризму на 

інноваційних засадах вимагає реалізації таких заходів: 

– реструктуризації існуючих підходів до бюджетування туристичних 

підприємств, що передбачає спрямування власних коштів на фінансування 

розробки інновацій, встановлення практики реінвестиції частки 

отримуваного прибутку в сферу активізації інноваційної діяльності, 

мобілізацію незадіяних резервних фондів наповнення бюджету підприємств з 

метою їх подальшого перерозподілу на підтримку реалізації інноваційних 

проектів, збалансування видаткової й дохідної частини бюджету туристичних 
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підприємств за рахунок капіталізації впроваджених інновацій, оптимізацію 

співвідношення власних і позикових коштів на потреби інноваційної 

діяльності; 

– диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів на реалізацію 

інноваційних проектів на засадах активізації співпраці з суб’єктами 

банківсько-фінансового сектора, мережею об’єктів інфраструктури 

інвестиційно-інноваційного розвитку, посилення участі підприємств у 

проектах лізингового та венчурного фінансування, залучення грантових 

коштів  у тому числі з фондів Європейського Союзу , організації 

налагодження функціонування технологічних парків, лобіювання інтересів 

створення науково-технічних кластерів; 

– поширення практики страхування інноваційної діяльності 

туристичних підприємств, шляхом реалізації механізмів часткового 

державного гарантування реалізації інноваційних проектів, налагодження та 

розвитку співпраці зі страховими компаніями, мінімізації ризиків зриву 

реалізації інноваційних проектів і збільшення рівня капіталізації 

впроваджених інновацій.  

Важливим аспектом у процесі формування організаційно-економічного 

механізму розвитку туристичних підприємств на засадах інновацій та 

новітніх технологій є проектування його ринково-інтерфейсної надбудови, 

що, з однієї сторони, дозволяє організувати ефективну взаємодію 

підприємств із їх контрагентами, а з іншої, – змоделювати пріоритетні 

напрями розвитку інновацій у сфері туристичної галузі. Це досягається 

шляхом співпраці з суб’єктами туристичного ринку, налагодження практики 

періодичного спільного обміну інноваційним досвідом, мінімізації ризиків 

впровадження інновацій на ринку. Формування ринково-інтерфейсної 

надбудови організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку 

підприємств туризму передбачає реалізацію таких заходів:    побудова 

інструментарію комунікацій із клієнтами підприємства, шляхом забезпечення 

стратегічної орієнтації на задоволення їх перспективних запитів і вимог, 

прогнозування параметрів розвитку інновацій на туристичному ринку, 

налагодження двостороннього взаємозв’язку між підприємством та клієнтом 

з метою прогнозування параметрів розвитку його інноваційних потреб, а 

також розширення традиційного спектра задоволення його інтересів; 

2) організація двосторонніх відносин із бізнес-партнерами на засадах 

проведення спільних інноваційних виставок, ярмарків, конференцій, 

активізації створення неформальних інтеграційних об’єднань в інноваційній 

сфері, організації спільного обміну інноваційним досвідом з метою 

уникнення традиційних ризиків при реалізації інвестиційно-інноваційних 

проектів, кооперації ресурсних потужностей у сегменті розробки та 

впровадження інновацій; 3  побудова підсистеми взаємодії з конкурентами, 

шляхом організації розвідувальних заходів у сфері інновацій, організації 

можливостей адаптивного впровадження інновацій конкурентів на 

туристичному підприємстві, забезпечення протидії несанкціонованому 
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витоку інформації інноваційного характеру за межі підприємства, оптимізації 

розподілу сфер впливу на цільових нішевих сегментах туристичного ринку. 

Мозковим центром розробки, впровадження та капіталізації інновацій 

туристичних підприємств є інтелектуально-кадрова складова проектованого 

механізму, адже перехід на засади інноваційного розвитку вимагає не лише 

залучення фінансово-економічних ресурсів, але й використання якісно нових 

продуктивних знань. Інтелектуально-кадрова складова організаційно-

економічного механізму розвитку туристичних підприємств на засадах 

інновацій та новітніх технологій, з однієї сторони, орієнтована на 

проектування власних інновацій, а з іншої, – на забезпечення професійної 

підтримки процесів адаптивного використання вже існуючих нововведень на 

ринку. Побудова інтелектуально-кадрової складової механізму інноваційного 

розвитку підприємств туризму передбачає доцільність реалізації таких 

заходів у межах агрегації відповідних компонент:    комплексне 

вдосконалення процесу рекрутингу інтелектуальних кадрів туристичного 

підприємства, шляхом диверсифікації джерел пошуку та підбору персоналу, 

налагодження співпраці з сучасними науково-освітніми інноваційними 

центрами, залучення послуг консалтингових компаній у процесі підбору 

кадрів, нівелювання впливу суб’єктивних чинників  особистісні та родинні 

зв’язки, вподобання, симпатії тощо  при прийнятті рішення щодо 

працевлаштування працівника, пошуку можливостей паралельного найму 

науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів закладів вищої 

освіти, моніторингу ринку інноваційних стартапів у туристичній сфері з 

метою подальшого працевлаштування їх авторів на підприємстві; 

2) створення базису підготовки та перепідготовки інтелектуальних кадрів на 

туристичному підприємстві на засадах розвитку мережі експериментальних 

лабораторій, запровадження практики організації та проведення періодичних 

навчань для кадрового персоналу, реалізації механізмів фінансування 

процесів розробки та апробації туристичних інновацій, поширення практики 

стажування інтелектуальних кадрів у вітчизняних і зарубіжних інноваційних 

центрах; 3  формування апарату трансформації інтелектуальних знань в 

інноваційні розробки туристичних підприємств, шляхом реалізації 

механізмів фінансування проектно-інноваційних ідей, впровадження 

практики проведення конкурсів перспективних інновацій, посилення 

мотиваційних механізмів і стимулів до здійснення проектно-інноваційної 

діяльності кадрового персоналу підприємств, підвищення рівня капіталізації 

впроваджуваних інновацій. 

Очевидно, що процеси інноваційного розвитку та модернізації 

туристичних підприємств потребують формування відповідного матеріально-

технічного забезпечення, яке, з однієї сторони, покликане забезпечити 

безперебійний характер функціонування організаційно-економічного 

механізму, а з іншої, – мінімізувати ризики зриву реалізації масштабних 

інноваційних проектів. Розширення бази матеріально-технічного 

забезпечення підприємств туризму ускладнюється в умовах недостатньої 
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ліквідності суб’єктів туристичної галузі та банківсько-фінансового сектора, 

ірраціонального розподілу матеріальних благ у процесі економічного обміну 

в сфері туризму, недостатніх темпів модернізації та оновлення основних 

фондів туристичних підприємств. Структурними складовими формування 

матеріально-технічного забезпечення інноваційного розвитку туристичних є 

такі:    диверсифікація джерел формування ресурсного базису реалізації 

інноваційних проектів на засадах пошуку можливостей щодо залучення 

фондів міжнародних грантів на потреби інноваційного розвитку підприємств 

туризму;    забезпечення техніко-технологічної підтримки реалізації 

інноваційних проектів шляхом удосконалення технологічних бізнес-процесів, 

технічної модернізації. 

Системна агрегація обґрунтованих структурних складових та елементів 

організаційно-економічного механізму розвитку туристичних підприємств на 

засадах інновацій та новітніх технологій представлена на рис.  . 

Забезпечення ефективної роботи організаційно-економічного механізму 

розвитку туристичних підприємств на засадах інновацій та новітніх 

технологій потребує формування належних умов функціонування 

туристичної галузі, як на макро-, так і на мезорівні управління національною 

економікою. 

Державна політика підтримки реалізації інновацій на підприємствах 

туризму має бути орієнтована на досягнення таких стратегічних пріоритетів, 

як формування справедливих і прозорих механізмів розподілу бюджетних 

коштів у сфері туризму, гарантування дотримання базових засад ведення 

добросовісної конкуренції на туристичному ринку, покращення іміджевих 

характеристик галузі вітчизняного туризму на світовому ринку туристичних 

послуг, фінансування та підтримка розробки інноваційних проектів, 

реалізація превентивних заходів щодо мінімізації ризиків прояву 

рейдерських атак у сфері туризму. Своєю чергою, стратегічними 

пріоритетами забезпечення ефективності функціонування організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств на 

регіональному рівні повинні стати такі: розбудова об’єктів інноваційної 

інфраструктури туристичної галузі, поширення практики організації та 

проведення інноваційних ярмарків у регіонах, узгодження регіональних 

програм розвитку туризму з наявним ресурсним забезпеченням і цілями на 

макрорівні, налагодження регіонально-галузевих комунікацій між суб’єктами 

інноваційної модернізації туристичних підприємств. 
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Рисунок 2 – Організаційно-економічний механізм розвитку 

туристичного підприємства на засадах інновацій та новітніх технологій 

 авторська розробка  
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інструментом мінімізації ризиків реалізації збиткових інноваційних проектів, 
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6.4 Assessment of the attractiveness of a tourist region: socio-economic and 

cultural aspects 

An important factor in the development of tourism in any territory is the 

presence of tourism potential. The tourist potential of a territory is understood as a 

set of natural, cultural, historical and socio-economic prerequisites for organizing 

tourist activities
1
.In the Petrykivka district of the Dnipropetrovsk region, a tourist 

route has been developed, associated with the development of rural and "green" 

tourism. The main natural and recreational factor that affects the attractiveness of 

this tourist region is the glory of the masters decorative and ornamental painting, 

known in the world today as Petrykivka painting. Petrykivka painting is the only 

element that represents Ukraine in the UNESCO Representative List of Intangible 

Cultural Heritage (status assigned by the UNESCO Committee on December 5, 

2013)
2
. 

To others natural and recreational the factors of the attractiveness of this 

tourist region include: the presence of interesting natural objects and historical 

monuments (rural "green" estates "Nikolin Khutor" and "Blagodatnaya", Cossack 

winter house "Khutor Galushkivka", ethno-khutor "Cossack Sich", khutor 

"Pchelka", the historical and ethnographic complex "Cossack Sotnya", the Church 

of the Nativity of the Mother of God – an architectural monument of national 

importance No. 1084), the availability of opportunities for the development of 

equestrian sports (LLC breeding farm") and fishing (the Orel River flows through 

the area, which has a tributary – the Chaplinka River; the territory is washed by the 

waters of the Dnieper and the Kamenskoe reservoir). 

In order to determine further prospects for the development of this tourist 

region, an assessment of the attractiveness of the Petrykivka district was carried 

out according to the system of indicators we have chosen, which can create a 

positive (or negative) moral and psychological climate for tourists. For the 

assessment, a system of indicators was used that characterizes factors of both 

positive and negative sense. For example, linguistic and political contradictions are 

attributed to negative factors, and economic opportunities of the region for the 

development of tourism infrastructure are positive. 

Qualitative and quantitative indicators characterizing the socio-economic and 

culturological aspects of the development of the territory are grouped as follows: 

national-ethnic and social composition of the population, interethnic relations and 

demographic situation, religious situation; socio-political processes; general 

characteristics of the economic potential of the territory and assessment of the 

living standards of the population. Indicators of criminogenic, ecological and 

sanitary-epidemiological situation are important for assessing the attractiveness of 

                                                 
1 Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посібник.Чернівці : Книги – ХХІ. 

   5. 596 с. 
2 Комітет ЮНЕСКО на сесії в Баку присвоїв статус нематеріальної культурної спадщини 

Петриківському розпису. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/news/16757-komitet-junesko-na-

sesiji-v-baku-prisvojiv-status-nematerialynoji-kulyturnoji-spadshhini-petrikivsykomu-rozpisu 
 дата звернення   . 9.     . 
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the region; information about the presence of cultural institutions and their 

characteristics. 

Safety indicators were selected as the main quantitative indicators for 

assessing the attractiveness of a tourist region tourist region (Table 1). Their choice 

and quantity are very limited due to the incomplete reflection of the studied 

phenomena in the statistical reporting of the state in the context of regions. 

Qualitative indicators that are understandable but not quantifiable are descriptive. 

Table 1 – Socio-economic and cultural security of the tourist region  
Tourism safety 

components 
Еvaluation criterion Proposed indicators 

Demographic 

security  

Social mobility of the population (labor 

resources for tourism enterprises) and the 

quality of the consumer offer of tourism 
services  

share of population of working 

age region (especially at the age 

of 22-34)  

The share of men in the structure 

of the region's population (for 

rural tourism) 

Сultural security  The intellectual level of the environment for 
the implementation of tourism activities and 

the quality of human resources in the tourism 

sector  

The share of people with higher 
education in the total population 

of the region  

Ethno-national homogeneity of the region and 

its representativeness in terms of the state's 

tourism brand  

Share of representatives of the 

titular nation in the population  

The absence of linguistic contradictions as a 
prevention of the risk of certain threats of a 

social nature, due to the temporary stay of 

tourists on their territory 

Linguistic composition of the 
population 

The absence of religious contradictions as a 

prevention of the risk of certain threats of a 

social nature, due to the temporary stay of 
tourists on their territory 

The structure of the confessional 

community 

Socio-economic 

security 

The standard of living of the population of the 

tourist region as an important component of its 

image  

Disposable income of the 

population, UAH per person 

employment rate of working age at region as 

an important component of public safety 

Share of economically active 

population aged 15-70 

Labor migration of the population of the tourist 
region as an important component of its image 

Indicators of migration movement 
of the population  

Criminal 

security  

Safety of the tourist region for tourists Number of crimes against public 

safety, order and morality  

Safety of the tourist region for the property of 
tourists and tourist enterprises  

Number of property crimes  

Political and 

legal security 

Commonality of political views and interests 

as prevention of the risk of certain threats of a 

social nature  

The structure and goals of public 

organizations and associations of 

the region  

Source. Developed by the authors using materials1 

                                                 
1 Голод А.П. Соціальна безпека туризму в регіоні: сутність та методика оцінювання. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9- . Частина 3. С.  44-
147. 
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When assessing the attractiveness of a tourist region, indicators of socio-

economic and cultural security are the most significant for an ordinary tourist. 

Indeed, due to lack of awareness of local customs, traditions, everyday and 

communicative characteristics of the community of the region, in a social and 

cultural environment alien to himself, a tourist may experience psychological 

discomfort, “culture shock”, or face various criminal situations
1
.
 

Socio-economic, demographic and cultural factors significantly affect the 

development of the tourism industry. Population, featuresits reproduction, age and 

social structure, level of culture, etc. can contribute to the development of tourism 

or be an obstacle to tourist and recreational development of the territory. For 

example, the aging of the population, especially among the masters of the 

Petrykivka painting, over time can lead to the loss of the national intangible 

cultural heritage. For the further development of tourism in the Petrykivka district, 

high-quality training is required through mentoring and constant rejuvenation of 

the composition of painting masters. 

1. National-ethnic and social composition of the population, interethnic 

relations and demographic situation. As of 01.01.2020, the population of the 

district was 24,848 thousand people, the population density was 27 people per 1 sq. 

km
2
.The population in the Petrykivka district tends to decrease. So, for the period 

2009-2019, the population of the district decreased by 575 people (by 2,23%) 

compared to 2009, and the value of the negative indicator of the demographic 

balance – from 7,3 ppm to 11,4 ppm. The given indicators indicate a negative trend 

of population aging in the region. 

Age composition. There are three age groups of the population: children 

(under 15 years old), of working age (15-65 years old), and the elderly (over 65 

years old). As of 01.01.2020, the age structure of the population of Petrykivka 

district is as follows: the share of children is 15,75%, the population of working 

age is 54,78%, the elderly is 29,47% (Table 2). 

Table 2 – Age structure and sex composition of the population of Petrykivka 

district 

Age, years 
men women Total 

people % people % people % 

0-17 1832 17,35 2091 14,63 3914 15,75 

18-39 3113 29,49 3814 26,69 6917 27,84 

40-59 2936 27,81 3761 26,32 6694 26,94 

60 and more 2676 25,35 4625 32,36 7323 29,47 

Total: 10557 100 14291 100 24848 100 

Source: calculated by the author based on the data3 

 

The age structure of the district's population refers to a regressive type of 

                                                 
1 Голод А.П. Соціальна безпека туризму в регіоні: сутність та методика оцінювання. 
Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9- . Ч. 3.С.  44-147.  
2 Офіційний веб-сайт Головного управління статистики Дніпропетровської області U  : 

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/  дата звернення   . 9.      
3 Паспорт Петриківського району Дніпропетровської області   
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population distribution with narrowed reproduction. The urgent problem of the 

region is the rejuvenation of the population.Reference:  

1. In the world, the share of children is 31%, able-bodied people – 62,2%, 

elderly people – 6,8%. In developing countries, there is a large proportion of 

children (35-40%) and a very small proportion of the elderly (5-10%) (II type of 

population reproduction, extended). In developed countries, the working-age 

population (more than 60%) and the elderly (18-20%) prevail, which is explained 

by simple or even narrowed reproduction of the population (type I reproduction)
1
. 

Ukraine belongs to the countries of the I type of reproduction. 

2. Depending on the distribution of the population by age groups, there are 

three types of age structure of the population: progressive (share of children – 

40%, elderly people – 10%), stationary – (share of children – 27%, elderly 

people – 23%), regressive – (share of children -20%, elderly people – 30%). 

Sex composition. According to biological laws, 103-107 boys are born per 

100 girls. Therefore, in the age group under 17, boys predominate. The mortality 

rate among men is higher, which is explained by the biological characteristics of 

their bodies, as well as participation in military conflicts, greater employment in 

hard physical labor, and greater activity in migration processes. Therefore, until 

about 20-25 years, the number of women and men is equalized, and then the 

numerical advantage is on the side of women. In the Petrykivka district, all age 

groups are characterized by the predominance of the female population (Fig. 1). 

17,35 29,49 27,81 25,35

14,63 26,69 26,32 32,36

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0-17 18-39 40-59 60 and more

Women

Men

 
Figur 1- Gender and age structure of the population of Petrykivka district 
 

Women account for 59% of the population of Petrykivka district. This is due 

to the high mortality rate among men. 

Gender structure plays an important role in the development of tourism such 

as hunting and fishing, where men are predominantly employed. 

National and ethnic composition of the population Petrykivka district 

includes two national groups – Ukrainians and Russians – and 4 ethnic groups – 

Armenians, Azerbaijanis, Georgians and Belarusians. All national and ethnic 

groups live throughout the region evenly. As you can see from the table. 3, in 

comparison with other national-ethnic groups, the share of Ukrainian in the 

Petrykivka district has always been and is predominant (95,2%). That is, the area is 

                                                 
1 Статево-віковий, расовий, етнічний, мовний, релігійний склад населення світу U  : 
http://ukrmap.su/uk-g11/1337.html  дата звернення   . 9.     .  
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mono-ethnic, and its population has a pronouncedpro-Ukrainian consciousness. 

Table 3 - National-ethnic and linguistic composition of the population  

Nationality 
the number native language 

man % their nationality Ukrainian Russian others 

Ukrainians 23656 95,2 23538 - 101 17 

Russians 944 3,8 826 110 - 8 

others 248 1,0 48 89 91 20 

Together: 24848 100 24412 199 192 45 

Source: calculated by the author based on the data1 
 

Reference: Ethnicity is a stable set of people historically formed in a certain 

territory, possessing common features and stable features of culture, psychological 

makeup, as well as the consciousness of its unity and difference from other similar 

formations (self-awareness). 

According to UNESCO, more than 4 thousand different ethnic groups live on 

the globe, ranging in size from several tens to hundreds of millions of people. Of 

these, only 800 have reached the nation stage. A nation is a socio-civilizational 

entity that has economic, political, historical, social and other aspects of its 

functioning, in the originality of its interconnection form a unique way of being of 

a people or peoples as a culture. There are only 67 nations with a population of 

more than 10 million people in the world, among them: Russians and Ukrainians. 

At the same time, more than 3 thousand ethnic groups have not yet reached the 

highest stage of development, the vast majority of them are small in number. 

The main identifying feature of an ethnic group is language. Scientists 

believe that there are more than 2 thousand languages in the world, that is, 2 times 

less than nations, because not all nations have “their own” languages. Depending 

on the similarity of the languages of individual peoples, they are united into groups 

and families. Ukrainian and Russian languages belong to the Slavic group of 

languages. 

Now the district is home to four main language groups: Ukrainian-speaking 

Ukrainians – 99,5% of the total the number of Ukrainians in the region, Russian-

speaking Ukrainians – 0,4% of Ukrainians, Russian-speaking Russians – 11,7% of 

the total number of Russians, and Russian-speaking Russians – 87,5% of Russians. 

In general, almost 95,5% of the district's population consider Ukrainian as their 

native language, 3,7% – Russian and 0,8% – other languages
1
. 

Thus, there are no linguistic contradictions in the Petrykivka district. The 

region is a relatively stable territory of Ukraine in the field of interethnic relations. 

Religious setting. Religion is a component of a person's spiritual life. The 

main function of religion is the implementation of a person's connection with God. 

This connection is carried out with the help of the church, is a complex social 

institution that affects all aspects of a person's life. Religions unite people on the 

basis of common beliefs, rituals, goals of life. It is an ancient social protection 

system aimed at protecting and raising children and growing them up. In ancient 

                                                 
1 Паспорт Петриківського району Дніпропетровської області  
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times, she created the basis for culture, linking together symbols, legends, 

prohibitions, recommendations. In many religions, a place is given to issues related 

to the organization of everyday life, nutrition, control of sexual relations, since 

survival depends on these aspects of a person's life. Religion determines moral 

norms, a code of conduct in various situations, and gives a person a sense of 

confidence. The religious worldview is reflected in many components of material 

culture, as well as in economics and politics. 

The core of the conflict in the religious and church life of Ukraine is the 

mutual claims of the followers of Orthodoxy and Greek Catholicism. They have 

escalated in a wide range of issues: from a specific interpretation of the role of 

their churches in the historical past of Ukraine and accusations of attempts to 

monopolize influence on the spiritual and moral sphere of society – to property 

disputes and claims for losses incurred during the years of Stalinism and 

stagnation. The knot of interfaith contradictions is further complicated by the fact 

that the supporters of Orthodoxy do not act from a unified position. Followers of 

the Ukrainian Orthodox and Ukrainian Autocephalous Orthodox Churches have 

their own fixed views on these problems. So, the conflict is multifaceted and 

multifaceted. 

In the Petrykivka district of the Dnipropetrovsk region, churches of 18 

confessional communities are registered, of which 13 belong to the confession of 

the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (UOC-MP) and 5 to 

Evangelical Christians of the Protestant direction. Believers of the UOC-MP 

conduct services in 2 cathedrals and 11 churches. Evangelical Christians of the 

Protestant direction hold ritual services in 5 prayer houses. 

Considering that there are no confessional communities of Greek Catholicism 

in the region, there are no inter-confessional contradictions in this region. There 

are also no religious sects. 

Thus, Petrykivka district is a relatively stable territory of Ukraine in the 

sphere of religious and church life. 

Educational level of the population. The division of people by educational 

level as of 01.01.2020 is presented in Table 4. 

Table 4 – Educational level of the population  
Education рeople % 

The highest 2164 8,71 

Incomplete higher education 4855 19,54 

The average 7015 28,23 

lower secondary 4639 18,67 

Initial 4055 16,32 

other education 2120 8,53 

Total: 24848 100 

Source: calculated by the author based on the data 1 

 

The educational level of the population of Petrykivka district can be 

characterized as low. The share of people with higher education in the total 
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population of the district is 8,71%. 

2. Socio-political processes 

At the present stage of Ukraine's development, with many problems of 

economic, social and political development, the solution of the problems of 

political stability is becoming more complicated. The experience of changes in 

Ukraine has shown that the economic crisis, a decline in production, a deterioration 

in the standard of living of the population lead to political instability, which 

subsequently affects a decrease in tourist flows and a fall in the income of the 

tourism industry. 

An essential political factor is the coordination of political interests and the 

presence of public organizations. 

At present, the majority of citizens want to see parties that would effectively 

represent the interests of the region in councils at all levels, protect their social 

rights and be really accountable to voters. The interests of the territorial 

communities of the Petrykivka district are represented by 27 public organizations. 

The most influential public organizations of the Petrykivka district include: All-

Ukrainian physical culture and sports society "Kolos" (44,5% of the total number 

of public organizations), the Council of Veterans (12,5%) and the Association of 

Farmers and Private Landowners (7,9 %) (Table 5).  

Table 5 – The most influential cells of public organizations and associations 

by size criterion  
No 

p/p 
The name of the Petrykivka regional public organization  

the number 

% Rank 

1 "People's Council of Petrykivka region" 4,1 6 

2 "Petrikovskaya community" 5,1 5 

3 "For the development of the Petrykivka district" 2,7 8 

4 "Association of Farmers and Private Landowners" 7,9 3 

5 Regional Center of the All-Ukrainian Physical Culture and Sports 

Society "Kolos"  

44,5 1 

6 Regional center of the regional sports public organization of the 

Football Federation of the Dnipropetrovsk region 

3,0 10 

7 Regional center of the All-Ukrainian public organization of disabled 

people "Union of Chernobyl of Ukraine" 

3,6 7 

8  Regional public organization of veterans 12,5 2 

9 "Cossack Sich named after Peter Kalnyshevsky"  7,0 4 

10 Regional charitable foundation "Unity" 2,6 9 

11 Others (from 3 to 5 people) 7,0 - 

 Total: 27 public organizations 100 - 

Source: calculated by the author based on the data 1 
 

The objectives of these organizations are presented in Table 6. 

Now public organizations in the Petrykivka district are becoming one of the 

important driving forces in overcoming crises and the development of balanced 

social relations and have a tendency to expand. The expansion of organizations that 

contribute to the organization and conduct of physical culture and health and 
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sports – mass work among the population, is one of the essential factors that 

directly positively affect the development of rural and "green" tourism in the 

region. 

Table 6 – The goals of the most influential public organizations  
Name of the 

organization 
Рurpose of activity 

Association of 

Farmers and 

Private 
Landowners in 

the Dnipro-

Rivsk Region 

promoting the development of farms, private and rental farms on the territory of 

the district and consolidating the efforts of its members, as well as progressive 

layers of the population of the district to promote and develop an alternative to 
the state, competitive, high-commodity, economic structure in the agro-industrial 

sector of the district's economy, based on private ownership of land, funds 

production, products and income, protection of legitimate social, economic and 

other interests of its members. 

Regional public 

organization of 
veterans 

comprehensive protection of the legal rights, social, economic, age and other 

interests of veterans of war, labor, military service, and other pensioners of 
elderly citizens 

All-Ukrainian 

physical culture 
and sports 

society "Kolos"  

assistance in the organization and conduct of physical culture – health – 

improving and sports – mass work among the general population of Ukraine, 
primarilyrural, agro-industrial complex workers and their families; all-round 

promotion of the continuous improvement of the level of physical health of its 

members, as well as the satisfaction and protection of the common interests of its 
members 

 

3. General characteristics of the economic potential of the territory and 

assessment of the living standards of the population 

There is a clear relationship between the trend of tourism development, 

general economic development and personal income citizens. The tourism industry 

is very sensitive to changes in the economy. At stable prices, a 2,5% increase in 

personal consumption increases tourism spending by 4%, and a 5% increase in 

personal consumption by 10%
1
. 

The increase in the number of tourists in tourist regions affects the 

development of small business, which plays especially an important role in solving 

problems of employment of the population, since it gives everyone the opportunity 

to express themselves, contributes to professional development. Conversely, a 

decrease in the number of tourists negatively affects employment and the 

development of small businesses. In Petrykivka district, the share of small 

businesses is 15,35% of the total number of business entities – legal entities. 

An analysis of the main indicators of the socio-economic development of the 

Petrykivka district and Ukraine for 2017 (Table 7) recorded a slight decrease in the 

level of employment and negative trends in the development of small business at 

the regional level. The living standards of the population in the tourist region are 

lower than in the whole country. Unfortunately, these trends persist now, which 

negatively affects the image and development of the economic potential of the 

tourist region. 

                                                 
1 Комліченко О.А. Фактори розвитку туристичної галузі. Науковий вісник Херсонського 
державного університету.    4. Вип.  . Частина 3. С.75-79. 
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Table 7 – Main indicators of socio-economic development of Petrykivka 

district and Ukraine  

Index 
Petrykivka 

district 
Ukraine 

Sales of industrial products per capita, thousand UAH 22,854 61,95 

in% to the previous year 144,5 122,2 

Living standards indicators   

Average monthly wages of employees in the economy as a whole, UAH  5766,84 6752 

Average size of pensions, UAH 1608,89 2479 

Population and labor market   

Average annual population, thousand people 25,4 42386,4 

In% to the previous year 99 99,5 

Economically active population, thousand people 14,0 17193,2 

In% to the previous year 98,5 99,36 

Number of unemployed (at the end of the year), people  299 1697,3 

In% to the previous year 115 101,2 

Unemployment rate, %  2,0 9,9 

Small business development   

Number of small and medium enterprises, units 88 61625 

in% to the previous year 61,1 106,9 

Number of employees at small and medium-sized enterprises, thousand 

people 

1,664 5 187,2 

in% to the previous year 97 101,8 

Number of entrepreneurs – individuals, people 668 1506916 

in% to the previous year 83,1 95 

Source: calculated by the authors based on1,2,3 

 

Labor migration of the population is a consequence of the decline in the level 

and quality of life of the population in the tourist region (Table 8).  

The Petrykivka district is characterized by a high level of employment (98%) 

of the working-age population. And although the majority of the working-age 

population (72,6%) works at their place of residence (mainly in the private sector 

(26,4% of the working-age population) and agriculture (15,68%)), the number of 

international labor migrants has been increasing since 2016. Now 1,5% of the 

working-age population (0,8% of the total population) has left Ukraine. 

An increase in the number of unemployed (as of 01.01.2020 it amounted to 

647 people, or 4,6% of the total economically active population in the region) 

causes an increase in the risks of ensuring the safety of both tourists and tourism 

activities in general. 

Сriminality. According to the statistics of the Dnipropetrovsk regional 

                                                 
1 Офіційний веб-сайт Петриківський район Дніпропетровської області. URL: 

http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/petrikivka_rda.nsf/docs/ 

E9601E1F077583D9C22573FA004702F0? OpenDocument 
2 Офіційний веб-сайт Мінфін.U  : https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ 
3 Збірник статистики підприємництва в Україні:     . U  : http://www.oecd.org/eurasia/ 

competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-
Ukrainian.pdf 
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prosecutor's office
1
. In 2019 registered 75206 criminal offenses, which is 6,8% less 

than in 2018 (80,724) (in Ukraine, less by 8,2%). Among the most criminogenic 

ones, the Petrykivka district is not identified.There are no criminal groups and 

gangs in this tourist region. 

Table 8 – Characteristics of the migration movement of the population of the 

region 

Name areas Number 
% To the ablebodied 

population 

% To the whole 

population 

Of the entire working population, work:  

- in this locality 

  

 9875 

  

72,6 

  

37,9  

- in the district center 2906 20,6 11,3 

- in the regional center 532 3,8 2,1 

- travel outside Ukraine 215 1,5 0,8 

- of which: a) to Russia 170 1,2 0,7 

 b) to other countries 45 0,3 0,2 

Source: calculated by the authors based on data2 

 

Analysis of the structure of criminal offenses in the Dnipropetrovsk region 

showed that the largest number of them falls on crimes against property (63,9%); 

against human life and health – 11,31% and against public health – 5,62%. 

Consequently, these data reflect crimes associated primarily with the economic 

crisis, uneven social development, a sharp decline in living standards, significant 

gaps in legislation and other negative factors. 

Taking into account the fact that in Ukraine as a whole the number of persons 

prone to committing crimes is increasing, the criminal situation in the Petrykivka 

district cannot be considered critical.  

Despite the deterioration of the socio-economic situation in Ukraine in 

general, and in the Petrykivka district, in particular, a developed infrastructure has 

been created in the district:  

safety of transport services. The area is crossed by the Dnieper-Poltava 

highway, creating convenient transport routes for intercity and local 

communication. Movement schedule – every half hour; 

safety of medical services. A district hospital with departments, 3 district 

hospitals, 3 medical outpatient clinics, 9 paramedics and obstetric points and 2 

private medical institutions (LLC "Faculty" and LLC "Zdravnitsa") are presented 

to the population. 

10 parks and 3 beaches are organized on the territory of the district (Table 9). 

Table 9 – Recreation and recreational areas 
Name Area, (m2) Activity of events (+, B, -) Estimated number of visitors 

"Blue Lake"(Organized) 2200 + Up to 1000 people per day 

b / o "Orel" 75 + Up to 150 people per day 

b / o "Dnepr" 200 + Up to 150 people per day 

Total:  2475  4800 

                                                 
1  Звітність. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. U  : http://dnipr.gp.gov.ua/ua/ 

documents.html?dir_id=111414&libid= 
2 Паспорт Петриківського району Дніпропетровської області 
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Thus, the assessment of the attractiveness of the Petrykivka district showed 

that there are no prerequisites for the emergence of interethnic conflicts, conflicts 

on religious and ideological grounds, as well as the risk of a social explosion. The 

area is safe and has good prospects for the development of rural and green tourism. 

The given assessment results can be used to advertise the tourist 

opportunities of the Petrykivka district of the Dnipropetrovsk region and to 

develop a system of measures to increase its tourist attractiveness. 
 
 

 

6.5 Застосування маркетингових технологій у готельному бізнесі 

Сфера гостинності здавна вважається індустрією світового 

господарства, що швидко розвивається та здатна стимулювати розвиток 

різних галузей сучасної економіки. 

Наразі, готельний бізнес, опинився в досить складній ситуації, що, 

головним чином, пов’язана зі значною конкуренцією на ринку. Так, у    7 р. 

в Україні кількість готелів і подібних місць розміщення становила 443  

одиниць, у т.ч. 339  були представлені приватними підприємцями. У      р. 

їхня кількість зросла до 49 5 одиниць. Така ситуація змушує власників 

готелів замислитись й сформувати комплекс заходів, що дозволять їм, не 

лише залишатися на плаву, але й займати лідируючі позиції на даному ринку. 

Саме двоїстий стан ринку готельного бізнесу в нашій країні вимагає від 

суб'єктів гостинності активної розробки й реалізації адекватної 

маркетингової політики, метою якої є утримання позицій на ринку та 

одержання необхідних доходів. 

Маркетингова діяльність у готельному бізнесі, як найважливіша 

функція індустрії гостинності, повинна забезпечувати постійне, стійке, 

конкурентоспроможне функціонування й розвиток того або іншого суб'єкта 

системи маркетингу на ринку готельних послуг з урахуванням стану 

внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства. Маркетингова 

діяльність у сфері гостинності, у свою чергу, припускає проведення 

комплексних маркетингових досліджень, а на їхній підставі – створення 

стратегії й програми заходів, які використовуються з метою забезпечення 

економічної ефективності готельного бізнесу, і підвищення ступеня 

задоволення потреб кінцевого споживача послуги. 

Незважаючи на значний інтерес до етапів розвитку сфери гостинності, 

нині існує низка невирішених питань максимального задоволення потреб 

громадян у якісному готельному обслуговуванні. Так, результати досліджень 

щодо розвитку готельного бізнесу представлені в працях як вітчизняних так і 

західних дослідників, проте, у даному сегменті залишаються відкритими 

питання використання саме фінансових інструментів реалізації 

маркетингової політики в готельному бізнесі. 

Готельний бізнес є невід'ємної складовою туристичної індустрії, 

виступаючи основою матеріально-технічної бази туризму, дозволяє 

сформувати позитивний туристичний імідж і сприяє максимальному 
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задоволенню потреб туристів. 

Наразі, під впливом глобалізаціних процесів, готельний бізнес, у світі, 

представлено чотирма моделями гостинності: американська, європейська, 

азіатська й східно-європейська.  

Особливості американської моделі розвитку міжнародного готельного 

бізнесу, засновані на концепції готельного ланцюга з використанням переваг 

іміджу торговельних марок, як інструмента маркетингу, що сприяє 

просуванню готельного продукту на внутрішньому й зовнішньому ринках.  

Європейський підхід націлений на максимальне охоплення цільових 

сегментів. Крім того, європейські компанії у своїй діяльності надають 

великого значення обліку національних і культурних особливостей тих країн, 

у яких вони працюють, що дозволило їм домогтися значних успіхів у 

міжнародному готельному бізнесі. Азіатська модель відрізняється 

найбільшою гнучкістю в організації готельного бізнесу. 

Східно-європейська модель гостинності виділяється окремо від 

європейської через наявність великої частки пострадянських підприємств 

готельної індустрії, а також, як в американській моделі, сусідством готелів, 

типової як для європейської, так і для азіатської моделей.  

Вся сфера готельного бізнесу містить у собі розміщення туристів і 

надання нічлігу відповідно до таких стандартів: готелі, курортні готелі, люкс 

/ апарт-готелі, мотелі, автохостели, пансіонати, одиниці типу "ліжко та 

сніданок", готелі та бунгало, будинки відпочинку, шале, котеджі та каюти 

для ведення господарства, молодіжні хостели та гірські притулки тощо. 

Основними чинниками становлення та розвитку індустрії гостинності у 

світі є: 

соціальний розвиток зв’язків із громадськістю, що призвів до 

демографічних та міграційних процесів, наявність системи готелів та інших 

служб розміщення для їх реалізації; 

економічне збільшення доходів людей, значний економічний потенціал 

деяких регіонів та центрів; 

особливості менталітету, культури та релігії, що впливають на 

формування готельної системи та визначають типи готелів; 

науково-технічний прогрес; 

розвиток рекреації та туризму природних ресурсів
1
. 

У цілому, на сьогодні у світі працює близько 4  9   готелів різних 

категорій зірковості. Зокрема, у Європі відкрито приблизно   4    

«зоряних» готелів, а загальна кількість всіх засобів розміщення, включаючи 

міні-готелі, хостели й апартаменти, досягає 66  тисяч. Найбільше «зоряних» 

готелів в Італії  3   3 готелю , на другому місці Хорватія   9    , далі 

випливають Франція, Німеччина, Великобританія й Іспанія  рис.   
2
 . 

                                                 
1 Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. 

перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури,2012. 472 с. 
2 Названо общее количество отелей в мире https://hotel.report/events/nazvano-obshhee-
kolichestvo-otelej-v-mire 
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Рисунок 1 – Кількість підприємств сфери гостинності у ЄС станом на 

  .  .   9 р. 
Джерело: побудовано авторами за даними Statistics of Tourism1 

 

Станом на   січня      р.  оперативні дані УКРСТАТ  кількість готелів 

і аналогічних місць тимчасового розміщення в Україні склало 49 9 одиниці. 

Їхня кількість за останні роки значно зросла  рис.   , що, відповідно, 

підвищує й рівень конкуренції між ними. 
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Рисунок 2 – Кількість засобів розміщення туристів в Україні,     -

2019 р., од. 
Джерело: побудовано авторами за даними Укрстат2 

 

Позитивна динаміка зростання кількості місць розміщення туристів 

викликана зміною пріоритетів відпочинку громадян. Так, за даним 

Управління статистики, офіційна кількість туроператорів в України 

                                                 
1 The official site of World Tourism  rganization UNWT        , “Statistics of Tourism“, 

available at: http://www.unwto.org.  
2 Activity of business entities: Statistical publication’         9  Kyiv: State Statistics Service of 
Ukraine.  
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зафіксована в      р. –   33 од.  + 9  у порівнянні з    7 р. . Які обслужили 

в межах України 44  5   вітчизняних туристів  + 6 %  та 75945  +9 %  

іноземця. Також існує певна кількість «самостійних» туристів, які також 

користуються послугами готелів і аналогічних місць розміщення. Готелі та 

інші місця тимчасового розміщення туристів, в Україні, в основному 

представлені суб'єктами малого й середнього бізнесу.  

Левову частину суб'єктів готельного бізнесу становлять малі 

підприємці. Що, відповідно, неоднозначно відображається на результатах 

їхньої діяльності, а саме прибутку, з огляду на сезонність послуг і мінливість 

законодавства. 

Як показує практика, лише в    7-    . роках. підприємці в індустрії 

гостинності отримали прибуток  табл.   . 

Таблиця 1 – Фінансові результати діяльності готелів і коштів 

тимчасового розміщення громадян в    4-     р. 

 

фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподаткуван

ня, тис.грн 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

тис.грн 

підприємства, які 

одержали прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

в % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

в % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

2014 -5118590,2 -5142911,5 47,7 170797,8 52,3 5313709,3 

2015 -5243358,3 -4959158,6 56,7 317428,5 43,3 5276587,1 

2016 -2124046,6 -2028619,9 59,0 803661,3 41,0 2832281,2 

2017 1463132,0 1470289,3 59,0 2963395,4 41,0 1493106,1 

2018 2158170,2 1846720,1 63,8 2697681,8 36,2 850961,7 

Джерело: побудовано авторами за даними Укрстат1 

 

Основною причиною зазначеної ситуації є досить низька купівельна 

спроможність громадян, які вибирають більше бюджетні варіанти 

розміщення, а також «сумнівна» якість послуг. Відповідно зростаюча 

кількість «споживачів» готельних послуг сприяють не тільки збільшенню 

кількості підприємств готельної сфери, але й поліпшення якості послуг. Саме 

в таких умовах, основою забезпечення конкурентоспроможності індустрії 

гостинності стає маркетингова політика учасників бізнесу. 

Маркетинг, в індустрії гостинності, дозволяє виявити потреби гостей, 

створити привабливі умови й запропонувати максимально комфортні 

послуги, тобто, основною метою маркетингу в сфері гостинності є 

дослідження ринку, планування продукту, його реклама й просування. 

Сучасний маркетинг, що найчастіше називають комплексним маркетингом, 

зачіпає всі сфер діяльності будь-якого підприємства готельної сфери, його 

організаційні й функціональні структури.  

Відповідно, розробка маркетингових стратегій, на сьогодні, – це основа 

успішного розвитку готельної сфери. Основними особливостями, які 

                                                 
1 Activity of business entities: Statistical publication’         9  Kyiv: State Statistics Service of 
Ukraine.  
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необхідно враховувати при формуванні маркетингової стратегії, є:  

 . попит на готельні послуги надзвичайно еластичний відносно рівня 

доходу й цін, але багато в чому залежить від економічних і соціальних умов;  

 . у зв'язку із сезонними коливаннями попиту присутній так званий 

феномен насичення;  

3. пропозиція готельних послуг відрізняється негнучким виробництвом. 

Вони можуть споживатися лише в місцях їхнього виробництва, та не можуть 

повною мірою пристосуватися в часі й просторі до зміни попиту;  

4. готельний продукт створюється зусиллями багатьох підприємств, 

кожне з яких має власні методи роботи, специфічні потреби й різні 

комерційні цілі;  

5. не може бути досягнута висока якість готельної послуги за наявності 

навіть найменших недоліків, оскільки обслуговування гостей складається із 

цих самих дріб'язків і дрібних деталей. 

У зв'язку із цим, багато готельних мереж віддають перевагу цільовому 

маркетингу, що допомагає оптимізувати ринкові можливості й розробити 

потрібні продукти для кожного цільового сегмента ринку. Бізнес може 

пристосувати свої товари, ціни, канали розподілу й рекламу з одержанням 

максимального ефекту. 

У загальному виді цільовий маркетинг у сфері гостинності складається 

із трьох основних етапів: 

перший етап – сегментація ринку: визначення критеріїв сегментації та 

виокремлення специфічних ознак окремих сегментів; 

другий етап – формулювання цільової аудиторії: визначення способів 

приваблення конкретного сегмента ринку та обрання цільового сегменту; 

третій етап – формування комплексу заходів для кожного цільового 

сегменту. Розробка маркетингової стратегії для конкретного цільового 

сегменту. 

Так, на першому етапі здійснюється сегментація ринку готельних 

послуг з формуванням груп «покупців». Метою сегментації є створення 

сприятливих умов для відвідувачів і скорочення витрат готелю.  

Виявлення маркетингових можливостей створює основу для визначення 

цільової групи. Такий підхід дозволяє бізнесу не розпорошувати свої 

зусилля, а концентрувати їх на найбільш перспективних напрямках. Тим 

самим досягається концентрація фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів, забезпечується підвищення ефективності застосовуваних форм і 

методів продажу, реклами, стимулювання збуту й т.д. Досягнення цього 

завдання неможливе без обрання й реалізації чітко продуманої маркетингової 

стратегії.  

Вибір маркетингової стратегії базується на формуванні маркетингових 

цілей, розробці варіантів альтернативних стратегій, їхньому обґрунтуванні й 

оцінці за критеріями відповідності поставленим завданням, потенційним 

можливостям підприємства й ступеню ризику в галузі маркетингу. 

Практична реалізація стратегії маркетингу пов'язана з вибором інструментів, 
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що забезпечують матеріалізацію поставлених цілей і завдань.  

Саме аналіз ситуації на ринку готельних послуг, при створенні й 

просуванні нового продукту, дозволяє знизити ризики його комерціалізації. 

Серед важливих стратегічних завдань розвитку індустрії гостинності, 

доцільно вважати диверсифікованість пропозиції, розширення спектру 

готельних послуг.  

Ф. Котлер, свог часу, зазначив, що: «послуга – це будь-яка подія, 

діяльність чи вигода, яку одна сторона може запропонувати іншій стороні, і 

які в основному є нематеріальними і не призводять до оволодіння чимось»
1
. 

Отже, важливим фактором, що впливає на індустрію гостинності, є 

готельний продукт. У зв'язку з цим, наразі, велика увага приділяється якості 

та подальшій модернізації готельного продукту. Інновації в індустрії 

гостинності є важливим фінансовим інструментом для конкуренції на ринку 

готельних послуг
2
.  

Практично всі готелі світу , незалежно від їхнього рейтингу, відчуваючи 

постійний тиск конкурентної боротьби, шукають будь-які можливості для 

збільшення свого потенціалу. Адже інтеграційні процеси у галузі готельного 

господарства викликані об'єктивною необхідністю: забезпечення стабільного 

завантаження готелю, відтак, кожна готельна мережа має власну систему 

бронювання, орієнтовану на повне завантаження. Проте, система готельного 

бронювання перебуває під впливом: 

інтеграційних процесів  системи готельного бронювання, що належать 

великим авіакомпаніям, а також системи бронювання надмірного фонду 

готелів ;  

формування якісної готельної послуги, що залежить від низки факторів 

 оформлення інтер'єру, якість обладнання, кваліфікація персоналу, 

гарантування безпечних умов проживання та збереження майна відвідувачів.  

Відтак, провідні готельні конгломерати формують власні нормативи та 

стандарти оснащення приміщень готелю, а також технологію й стандарти 

обслуговування; пошук нових клієнтів. Що потребує здійснювати глибокий 

аналіз ринку, клієнтів, конкурентів, постачальників і т.д., проводити постійні 

рекламні акції, що направлені на удосконалення політики збуту.  

Розвитку готельних мереж сприяють різноманітні форми управління які, 

у свою чергу, сприяють підвищенню ефективності готельного менеджменту, 

а також припливу інвестицій у готельний бізнес, що направляються з інших 

сфер ділової активності. 

Інновації, в індустрії гостинності, є вагомим фінансовим інструментом 

ведення конкурентної боротьби на ринку готельних послуг. Розробка 

інноваційних послуг здійснюється на підставі моніторингу представлених на 

                                                 
1 Kotler P, Gertner D (2011) “A Place Marketing and Brand Management Perspective Revisited,” 
in Nigel  organ and Annette  richard’s Destination Brands:  anaging  lace  eputation, 3rd ed., 

Elsevier. 
2 Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. 
перероб. та доп.К.: Центр учбової літератури,2012. 472 с. 
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ринку інноваційних трендів, а також на основі аналізу потреб потенційних 

клієнтів та використання нестандартних методів розв’язання стратегічних 

завдань. 

Однак, ухвалюючи рішення щодо диверсифікованості асортиментів 

готельних послуг, необхідно враховувати можливі загрози, а саме значні 

матеріальні витрати на всіх етапах: від зародження ідеї створення нового 

готельного продукту до її кінцевої реалізації. 

Ми вважаємо, що успішний розвиток готельного бізнесу неможливий 

без використання комплексного маркетингу. Аналізуючи ринок готельних 

послуг у процесі генерації й створення інноваційної послуги, доцільно 

акцентувати увагу на дослідженні конкурентного середовища й потреб 

потенційних клієнтів  рис 3 .  

Визначення впливу макрофакторів Аналіз внутрішнього середовища готелю 

Основні показники ринку Аналіз конкурентного середовища 

Визначення цільових сегментів Прогноз продажів нової послуги на плановий період 

Маркетингові комунікації й бюджет на просування послуги 

Формування маркетингового розділу бізнес-
плану 

Розрахунок ефективності впровадження 
інноваційної готельної послуги 

 

Рисунок 3 – Концепція розробки інноваційної послуги 
Джерело: побудовано авторами 

 

Концепція інноваційної послуги містить у собі оцінку впливу 

зовнішнього й внутрішнього середовища, визначення цільових сегментів, 

розрахунок прогнозу продажів готельних послуг. Саме прогноз можливого 

обсягу продажів – основний результат розробки комплексу маркетингових 

заходів, основа фінансового аналізу та визначення економічних індикаторів 

проекту впровадження інноваційної готельної послуги.  

Разом із тим інноваційний розвиток підприємства являє собою не лише 

основний інноваційний процес, але й розвиток системи факторів та умов, 

необхідних для його здійснення, тобто інноваційного потенціалу.  

Одним з важливих моментів в управлінні нововведень у готелях є 

визначення  оцінка  результатів інноваційних заходів. Основні критерії 

оцінки результатів інноваційної діяльності доцільно згрупувати за такими 

напрямками: 

показники, що оцінюють виробничий ефект від введення готельних 

інноваційних послуг;  

показники, що характеризують комерційний ефект від інновацій;  
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показники, що відображають ефект від вкладених інвестицій 

виробниками готельних послуг у комерціалізацію інноваційних готельних 

послуг.  

Таким чином, у сучасних умовах інновації й інноваційна діяльність 

здобувають все більшого значення для економічного розвитку й успішної 

фінансово-господарської діяльності індустрії гостинності, будучи основою 

придбання й завоювання лідируючих позицій на ринку.  

В умовах сьогодення, індустрія гостинності стрімко розвивається. З 

огляду на сучасні технології, тенденції ринкових трансформацій та 

зростаючого попиту на послуги готельної сфери, не можна недооцінити роль 

маркетингу в завоюванні ринкових сегментів. Розробка й реалізація 

маркетингової стратегії, створення й просування нових послуг на ринку є 

основою сучасної індустрії гостинності.  
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