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COMPETITIVE ADVANTAGES AS A SOURCE OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено зміст конкурентних переваг, позицій, конкурентоспроможності суб'єктів господарювання
агросфери. Визначено підходи до виявлення, види, чинники утворення та здійснено класифікацію конкурентних пеL
реваг. Встановлено, що класифікації підходів базуються на визначенні ролі певної сукупності чинників у забезпеL
ченні конкурентних переваг. Обгрунтовано загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам. ВизнаL
чено, що конкурентні переваги є спроможністю господарств і підприємств до конкурентоспроможного розвитку
завдяки сформованому конкурентному потенціалу. Основними характеристиками конкурентних переваг є безпеL
рервність впливу. Особливу увагу присвячено ідентифікації фактичних і можливих або потенційних конкурентних
переваг. Встановлено, що вони є джерелом утворення конкурентоспроможності господарств і підприємств, отже, і
здійснення організаційноLекономічних пріоритетів їх розвитку. На їх збереження й направлені пріоритетні завдання
та напрями господарювання.

The article explores the content of competitive advantages, positions, competitiveness of the economic entities of
the agricultural sphere. The approaches to identification, types, factors of formation are determined and the classification
of competitive advantages is made. It is established that the classifications of approaches are based on determining the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою розвитку фермерських госпо(

дарств і сільськогосподарських підприємств
будь(якої країни є, передусім, їх конкурентос(
проможність, а також конкурентоспромож(
ність сільськогосподарської сфери та продукції
як на національному, так і на світовому аграр(
них ринках. Тому всебічне підвищення конку(
рентоспроможності є важливим організаційно(
економічним пріоритетом розвитку, стратегі(
чною метою суб'єктів господарювання агро(
сфери. Це тим більше слушно, враховуючи
стрімке зростання їх частки у валовому внут(
рішньому продукті країни, формуванні дохід(
ної частини державного бюджету та експорт(
ного потенціалу й забезпечення валютних над(
ходжень.

З іншої сторони, стійкий конкурентоспро(
можний розвиток як важливий організаційно(
економічний пріоритет суб'єктів агросфери в
умовах дестабілізуючого впливу кризових
явищ та посилення глобалізаційних процесів,
можливий лише за наявності сформованих
відповідних конкурентних переваг. У сучасних
умовах господарювання для того щоб вижити
та зберегти і посилити свої позиції на аграр(
них ринках, фермерським господарствам і
сільськогосподарським підприємствам необ(
хідно постійно займатися пошуком шляхів і ме(
тодів збільшення конкурентних переваг.

role of a certain set of factors in providing competitive advantages. The general principles that give competitive advantages
to manufacturers are substantiated. It is determined that competitive advantages are the ability of farms and enterprises
to competitive development due to the generated competitive potential. The main characteristics of competitive advantage
are continuity of influence. Particular attention is given to identifying actual and potential or potential competitive
advantages. It is determined that the process of formation of competitive advantages consists in timely identification of
factors, estimation of the achieved competitive position of farms and agricultural enterprises, identification of deviations
from the selected ideal variant of development, establishment of the reasons for these deviations, appropriate adjustment
of certain areas of economic activity. It is established that they are a source of formation of competitiveness of farms and
enterprises, and consequently realization of organizational and economic priorities of their development. In turn, their
priorities and directions of management are directed at their preservation. Since competitiveness combines the efficient
use of economic potential and the ability to respond adequately to changes in the market, it is advisable to take into
account both the domestic and market capabilities of the business entities in the agrosphere. Given the multifaceted
nature and importance of competitiveness for each farm and enterprise, the timely and accurate assessment will help
identify the problems in the business and maintain and strengthen its competitive position. Experience in the functioning
of business structures in the agroLindustry has shown that it is not enough to ensure competitiveness. Sustainable growth
provides a sustainable advantage, the process of achieving and retaining benefits must be continuous.

Ключові слова: фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, конкурентні
переваги, конкурентоспроможність, джерела, чинники, організаційно=економічні пріоритети,
розвиток, управління.

Key words: farms, agricultural enterprises, competitive advantages, competitiveness, sources,
factors, organizational and economic priorities, development, management.

Адже саме вони є джерелами забезпечення
організаційно(економічних пріоритетів роз(
витку, що на сьогодні є найважливішим завдан(
ням при розробці та прийнятті управлінських
рішень. Вивчення конкурентних переваг має
велике значення для управління господарства(
ми і підприємствами, оскільки розвиток їх як
організацій неминуче пов'язаний з конкурен(
цією і протистоянням на ринку іншим вироб(
никам і постачальникам аналогічної продо(
вольчої продукції. До того ж конкурентні пе(
реваги на глобальному аграрному ринку є ос(
новою міжнародного поділу праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання пріоритетів розвитку сільськогос(
подарських підприємств висвітлювалось у про(
грамних документах розвитку сільськогоспо(
дарських підприємств національного, регіо(
нального та місцевого рівня. Вони розробляли(
ся у працях провідних вітчизняних та зару(
біжних економістів(аграрників: В. Андрійчука,
Р. Бруханського, І. Боришкевича, А. Воронко(
вої, В. Гейця, А. Гальчинського, І. Должан(
ського, О. Єрмакова, Ю. Іванова, Я. Кашуби,
В. Кошельник, О. Петриківої, Г. Підлісецько(
го, П. Саблука та ін. Їх визначення та досягнен(
ня є важливим завданням власне суб'єктів гос(
подарювання агросфери. Проте часто заяви
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про це залишаються декларативними через
відсутність розуміння чинників їх формування
та джерел здійснення. У цьому контексті виз(
начення конкурентних переваг як джерел їх
формування та досягнення є своєчасним та ак(
туальним завданням.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення змісту, видів

та проявів конкурентних переваг фермерсь(
ких господарств і сільськогосподарських
підприємств як джерел формування та здійс(
нення організаційно(економічних пріори(
тетів їх стійкого конкурентоспроможного
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження сутності поняття "конкурен(
тна перевага" в наукових працях потребує кон(
кретизації та розмежування. Так, Ю. Іванов ви(
діляє три підходи до визначення категорії кон(
курентної переваги: компаративний підхід
(конкуренція розглядається як здатність випе(
реджати суперників); ресурсний підхід (засно(
ваний на здатності підприємств до ефективно(

го використання наявних ресурсів); ціннісно(
компетентнісний підхід [1].

Петриківа О.С. виділяє 5 підходів стосовно
формування даного поняття: "Ресурсний", тоб(
то базою для конкурентних переваг є дослід(
ження факторів, які сприяють конкуренто(
спроможності; "Управлінський" — увага при(
діляється додатковим факторам впливу та
ефективній політиці; "Інвестиційний" — за го(
ловний фактор формування переваг пропону(
валося спрямування інвестиційних ресурсів в
людський капітал; "Інноваційний" — грунтуєть(
ся на визнанні інновації, акцентується увага на
появі інтелектуальної переваги" найважливі(
шою є використання "ключових компетенцій".
знань та умінь людей [2]. П`ятий підхід — "ком(
бінований", формується завдяки продуктив(
ності усіх ресурсів. Визначається, що переваги
— це ефективність використання всіх ресурсів.

Боришкевич І.І. поняття конкурентних пе(
реваг класифікує за шістьма підходами: якіс(
ний (увага сконцентрована на якісних парамет(
рах продукції та підприємства); ресурсний (виз(
начено, що основу переваг складають ресурси);
ексклюзивний (основу переваг складають екс(
клюзивні цінності); адміністративний (перева(

Таблиця 1. Трактування поняття "конкурентні переваги підприємств" та їх зміст

Автор Визначення 
Ю. Іванов [1] Конкурентні переваги – це «..позитивні відмінності 

підприємства від конкурентів в деяких або в усіх видах 
діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної 
ефективності в короткостроковому періоді й виживання в 
довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових 
можливостей і швидкої адаптації до навколишнього оточення 
та умов конкурентної боротьби, що змінюються» 

І. Боришкевич [3] Конкурентні переваги – це унікальні сильні сторони 
підприємства по відношенню до конкурентів, що поєднують в 
собі кращі елементи ведення бізнесу, такі як маркетинг, 
застосування технологій, організацію діяльності на 
інноваційній платформі, тобто це все те, що робить продукцію 
чи послугу ексклюзивною, забезпечуючи підприємству 
конкурентоспроможність 

С. Близнюк,  
А. Остапенко [7] 

Сукупність ключових відмінних від суперників чинників 
успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої 
лідируючої конкурентної позиції на ринку на певний період 

І. Шаповалова [8] Конкурентна перевага – ступінь відмінності від конкурента як 
внутрішнього, так і зовнішнього походження, спрямований на 
забезпечення стійкої конкурентної позиції на тривалий період 

А. Левицька [9] Конкурентними перевагами підприємства є сукупність 
комбінацій наявних у нього ресурсів (сировинних, 
просторових, трудових, управлінських, технологічних, 
інформаційних, маркетингових та ін.) та способів їх 
використання, які забезпечують йому ширші можливості 
виробництва і реалізації продукції порівняно з його 
конкурентами 

І. Варга [10] Конкурентні переваги є сумою основних факторів успіху, які 
дозволяють забезпечити стійкі позиції підприємства на ринку в 
довгостроковому періоді 

Є. Діденко [11] Конкурентні переваги можна охарактеризувати як сукупність 
відмінних від підприємств-суперників ключових факторів 
успіху, що забезпечують суб’єкту господарювання стійку 
конкурентну позицію на ринку 
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ги залежать від впливу управлінців підприєм(
ства); просторовий (переваги залежать від зай(
маної конкурентної позиції); домінантний
(підприємство займає домінантне положення
за рахунок наявності певної сукупності пере(
ваг) [3].

Таким чином, можна зробити висновок, що
класифікації підходів базуються на визначенні
ролі певної сукупності чинників у забезпеченні
конкурентних переваг. Прогресивний розвиток
суспільства та поява нових джерел забезпечен(
ня конкурентних переваг дедалі більше розши(
рюють поле дослідження даної категорії. Існу(
ють різні точки зору стосовно тлумачення кон(
курентних переваг. Вперше поняття "конкурен(
тна перевага" було досліджене М. Портером,
який конкурентну перевагу визначає як пере(
вагу фірми в якійсь сфері випуску товарів при
порівнянні з іншими конкуруючими фірмами
[4].

Должанський І. розглядає ресурсну концеп(
цію формування конкурентних переваг, пов'я(
зуючи її з ефективністю використання наявно(
го ресурсного потенціалу агроформування [5].
Стельмащук Н.А. пов'язує конкурентну пере(
вагу із сукупністю системоутворюючих фак(
торів, що різноспрямовані та визначають її
стійкість та ефективність [6]. Трактування по(
няття "конкурентні переваги підприємства" з
позиції різних вчених наведено в таблиці 1.

У працях більшості українських вчених, як
правило, висвітлюються окремі західні теоре(
тичні розробки, що свідчать про відсутність
єдиного системного підходу до теорії й мето(
дології аналізу й оцінки конкурентних переваг.
Основними підходами, що використовуються у
світовій практиці до оцінки конкурентних пе(
реваг та конкурентоспроможності підприємств
і організацій, є: 1) метод, що базується на теорії
ефективної конкуренції; 2) методи, що базу(
ються на теорії конкурентних переваг; 3) підхо(
ди до оцінки конкурентоспроможності
підприємства на основі визначення конкурен(
тоспроможності товару; 4) метод бенчмаркін(
гу.

Конкурентні відносини є, таким чином, іма(
нентно властивими суб'єктам господарювання
у сфері аграрного бізнесу. Це зумовлює важ(
ливість розробок стратегій конкурентної бо(
ротьби й організаційно(економічних пріори(
тетів розвитку на засадах конкурентних пере(
ваг з урахуванням інших чинників впливу для
господарств і підприємств, які функціонують на
насиченому аграрному ринку. Сільськогоспо(
дарське виробництво до того ж має низку
різнорівневих особливостей, які варто врахо(

вувати під час обгрунтування концепції фор(
мування та використання їх конкурентних пе(
реваг. Принциповим завданням при форму(
ванні конкурентоспроможності фермерських
господарств і сільськогосподарських під(
приємств є вивчення чинників, що найбільшою
мірою впливають на їх діяльність і продукцію.
У сукупності чинники, які впливають на конку(
рентоспроможність, обумовлюють значні зміни
у їх розвитку.

Знання чинників й того впливу, які забез(
печують конкурентні переваги в ринкових умо(
вах, в інтеграційних умовах (ЄС, ГУАМ тощо)
є важливим для управління конкурентоспро(
можністю господарств і підприємств. Прояви
конкурентних переваг визначаються зовнішні(
ми і внутрішніми чинниками, які впливають на
їх функціонування. Отже, позиція суб'єктів
господарювання на аграрному й інших ринках
залежить від зовнішніх чинників і, головним
чином, уміння їх врахувати і використовувати
для досягнення пріоритетних стратегічних
цілей. З урахуванням визначених у роботі чин(
ників впливу та їх класифікації, нами запропо(
новано сукупність і систематизацію основних
конкурентних переваг фермерських госпо(
дарств й аграрних підприємств.

Конкурентна перевага господарств і
підприємств, ефективність її використання та
стійкість визначаються сукупним різноспрямо(
ваним впливом множини факторів. Більше того,
ті ж самі фактори в різних умовах можуть як
підсилювати, так і послабляти конкретну кон(
курентну перевагу. Наприклад, сучасна техно(
логія сприяє створенню переваг у сфері дизай(
ну упаковок, якості, але може збільшити со(
бівартість продовольчої продукції через зрос(
тання амортизаційних та інших відрахувань у
зв'язку з високими витратами на її реалізацію.

Тому під час вивчення конкурентних пере(
ваг особливе значення має системно(структур(
ний підхід. Його використання забезпечує вра(
хування та виділення найбільш важливих фак(
торів, які впливають на господарські суб'єкти,
що порівнюються [12]. Формування та викори(
стання конкурентних переваг фермерських гос(
подарств і сільськогосподарських підприємств
забезпечує підвищення конкурентоспромож(
ності аграрного сектору економіки, отже,
сприяє вирішенню проблем щодо забезпечен(
ня стійкого розвитку аграрних ринків, продо(
вольчої безпеки, наповнення бюджетів, зайня(
тості й добробуту населення.

Конкурентоспроможність господарств і
підприємств — це здатність виробників і про(
давців товарів конкурувати (змагатися) зі своїм
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суперниками, котрі поставляють на ті ж аграрні
ринки аналогічні сільськогосподарські або про(
довольчі товари. У такій конкурентній боротьбі
за опанування ринками для залучення покупців
використовуються реклама, зниження цін,
підвищення якості продукції, надання допро(
дажних і післяпродажних послуг. Конкурен(
тоспроможність означає ступінь переваги од(
ного суб'єкта господарювання в порівнянні з
іншими, конкуруючими суб'єктами, які вироб(
ляють продукцію аналогічного призначення.

Конкурентна перевага — це ексклюзивна
цінність, якою володіють фермерські господар(
ства й сільськогосподарські підприємства і яка
дає їм перевагу перед конкурентами [13]. На
національному й світовому аграрних ринках це
пов'язано з національним та міжнародним по(
ділом праці. Загальні принципи, які дають кон(
курентні переваги виробникам:

— усвідомлена націленість всіх і кожного
працівника окремо на дію, на продовження роз(
початої справи;

— близькість господарств і підприємств до
клієнтів та споживачів;

— стимулювання, мотивація і створення
творчої атмосфери у колективі;

— зростання продуктивності завдяки вико(
ристанню здібностей людей і їх бажанням пра(
цювати, впровадженню інновацій;

— простота організації, мінімум рівнів
управління та службового персоналу у струк(
турі господарств і підприємств;

— уміння бути гнучким у системному управ(
лінні забезпечення пріоритетів розвитку.

Також керівництву потрібно тримати під
жорстким контролем найбільш важливі про(
блеми і передавати підлеглим менш важливі.
Конкурентні переваги тісно пов'язані із таки(
ми поняттями, як "конкурентний статус", "кон(
курентна позиція", "конкурентний потенціал".
Конкурентний статус пов'язується з таким ста(
ном суб'єкта аграрного господарювання, який

"характеризується конкурентним потенціалом,
ключовими компетенціями, правами і зобов'я(
заннями, повноваженнями, що витікають з його
бізнес(позиції на конкурентному ринку".

Під конкурентною позицією М. Ігнатенко,
Л. Мармуль розуміють позицію за критеріями
фінансової стійкості, структури і динаміки ви(
робництва, якості і ціни продукції, яку суб'єкт
аграрного господарювання займає у певній га(
лузі порівняно з конкурентами на відповідних
ринках [14]. Таким чином, конкурентні перева(
ги є спроможністю господарств і підприємств
до конкурентоспроможного розвитку завдяки
сформованому конкурентному потенціалу.
Основними характеристиками конкурентних
переваг є безперервність впливу, тобто процес
забезпечення конкурентних переваг має бути
постійним; цілеспрямованість — забезпечення
конкурентних переваг має бути узгодженим із
стратегічними цілями функціонування та
організаційно(економічними пріоритетами
розвитку фермерських господарств і сільсько(
господарських підприємства.

На нашу думку, для них слід розрізняти по(
тенційні та фактичні конкурентні переваги. По(
тенційні конкурентні переваги визначаються
можливостями і можуть забезпечувати потен(
ційну конкурентоспроможність. Фактичні пе(
реваги можуть як відповідати, так і не відпові(
дати потенційним, тобто бути як меншими (у
випадку неефективного управління), так і
більшими за потенційні (у випадку ефективно(
го системного управління конкурентними пе(
ревагами). Сутність та взаємозв'язок понять
"конкурентні переваги господарств і під(
приємств", "конкурентний потенціал", "конку(
рентна позиція" та факторів їх формування
наведені на рисунку 1.

Процес формування конкурентних переваг
полягає у своєчасному виявленні факторів,
оцінці досягнутої конкурентної позиції фер(
мерських господарств і сільськогосподарських
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Рис. 1. Структурно7логічна схема єдності понять "конкурентні переваги", "конкурентний
потенціал", "конкурентна позиція" фермерських господарств

і сільськогосподарських підприємств
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підприємств, виявленні відхилень від вибрано(
го ідеального варіанту розвитку, встановленні
причин цих відхилень, відповідному коригу(
ванні окремих напрямів господарської діяль(
ності. Досягненню конкурентних переваг має
передувати аналіз наявних переваг та оцінки
фактичної позиції господарств і підприємств.
Початковим етапом оцінки конкурентних пе(
реваг є аналіз чинників впливу на їх забезпе(
чення. Від визначення впливу кожного чинни(
ка залежить достовірність оцінки конкурентос(
проможності та конкурентних переваг.

На нашу думку, не всі чинники є керовани(
ми з точки зору управління суб'єктів господа(
рювання [15, с. 68]. До зовнішніх чинників вони
можуть лише адаптуватися, тобто основна ува(
га має бути зосереджена на оцінці впливу
внутрішніх чинників на підвищення адаптацій(
них характеристик. Зрозуміло, що зовнішні
чинники можуть носити досить виражений ха(
рактер впливу, але зовнішній вплив відчувають
на собі всі учасники агросфери, хоча на кожне
господарство й підприємство вони діють по(
різному. Розроблений ними дієвий адаптацій(
ний механізм, як складова механізму управ(
ління конкурентними перевагами, дозволить
навіть несприятливі на перший погляд зовнішні
умови використати з певними вигодами.

Конкурентні переваги фермерських госпо(
дарств і сільськогосподарських підприємств є
також основою забезпечення соціально(еконо(
мічної безпеки, що дозволяє їм стійко функ(
ціонувати. Як показав аналіз, не існує єдиної
думки вчених з приводу того, які саме чинники
необхідно брати за основу при оцінці конкурен(
тоспроможності. Так, більшість авторів виді(
ляє: ресурсні можливості й власне виробницт(
во, рівень менеджменту, маркетингові стра(
тегії, кадровий потенціал, результати фінансо(
во(економічної діяльності, імідж і ділову репу(
тацію, інноваційно(інвестиційне забезпечення
і т.д. Оскільки конкурентоспроможність по(
єднує в собі ефективне використання еконо(
мічного потенціалу та здатність адекватно ре(
агувати на зміни на ринку, то для її оцінки до(
цільно враховувати як внутрішні, так і ринкові
можливості суб'єктів господарювання агро(
сфери.

ВИСНОВКИ
Враховуючи багатогранність та важливість

для діяльності кожного господарства і підприє(
мства такої складної категорії, як конкурентні
переваги, вчасна та достовірна оцінка дасть
змогу визначити проблеми в діяльності та утри(
мати і зміцнити свої конкурентні позиції.

Досвід функціонування підприємницьких
структур галузей агросфери показав, що для
забезпечення конкурентоспроможності здо(
буття конкурентної переваги недостатньо.
Стійке зростання забезпечує стійка перевага,
тобто процес досягнення та утримання пере(
ваг повинен бути постійним.
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SECURITY ASPECTS IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE HIGH�TECH SECTOR
OF THE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF NEO�INDUSTRIAL MODERNIZATION

В Україні проблема забезпечення економічної безпеки стоїть гостро перед кожним суб'єктом господарювання,
що найбільшою мірою спричинено швидкими змінами умов функціонування та складністю забезпечення необхідного
рівня результативності фінансовоLгосподарської діяльності. Розвиток підприємств високотехнологічного сектору
економіки має пріоритетне значення не лише для його учасників, але й як основа модернізації національної еконоL
міки. Обгрунтовано, що орієнтація на виробництво високотехнологічної продукції повинна забезпечити скорочення
відставання України від країнLлідерів економічного розвитку. З'ясовано, що процес забезпечення економічної безL
пеки підприємств високотехнологічного сектору економіки характеризується певними відмінностями, в основі яких
лежить необхідність формування безпечних умов трудової діяльності для працівників як найбільш цінного ресурсу.
Працівники, які здатні генерувати нові знання для розроблення та виробництва високотехнологічної продукції, поL
требують захисту та створення умов для саморозвитку та більш ефективного використання індивідуального потенL
ціалу. Обгрунтовано, що безпекова політика підприємств високотехнологічного сектору економіки повинна бути
гнучкою і забезпечувати взаємоузгоджене досягнення інтересів працівників, менеджменту та власників.

The problem of ensuring economic security is acute for every business entity in Ukraine, which is largely caused by
rapid changes in operating conditions and the difficulty of ensuring the required level of financial and economic
performance. The development of enterprises in the highLtech sector of the economy is a priority not only for its
participants, but also as a basis for modernization of the national economy. It is substantiated that the focus on the
production of highLtech products should reduce the gap with the leading economic development countries.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технологічний поступ країн(лідерів еконо(

мічного розвитку ставить перед іншими учас(
никами світового економічного простору
складні завдання щодо недопущення суттєво(
го відставання. Для України це завдання уск(
ладняється не лише політичною й соціальною
напруженістю та військовим діями на власній
території, але й відсутністю інструментів дер(
жавного регулювання, які б могли забезпечи(
ти підтримку високотехнологічного сектору як
локомотиву модернізації національної еконо(
міки. Більш того, підприємства високотехноло(
гічного сектору економіки, будучи позбавлени(
ми державної підтримки, повинні самостійно
забезепчувати своє функціонування шляхом
створення системи економічної безпеки. Забез(
печення безпеки в умовах таких підприємств
характеризується суттєвими відмінностями, які
в найбільшій мірі пов'язані із необхідністю
створення безпечних умов для творчої діяль(
ності працівників — найбільш цінного ресурсу.
Розвиток підприємств високотехнологічного
сектору економіки неможливий без врахуван(
ня безпекових аспектів, що потребує активі(
зації наукових досліджень в цій сфері.

It was found that the number of Ukrainian enterprises that can develop, manufacture and promote highLtech
products is limited, and their operation, despite the importance of achieving national interests, with constant
political, social and economic instability, which significantly complicates the process of state regulation, in the
greatest to some extent depends on the availability of a system of economic security within each individual business
entity; It was found that the process of ensuring the economic security of enterprises in the highLtech sector of
the economy is characterized by certain differences, which are based on the need to create safe working conditions
for employees as the most valuable resource. Protection is needed by employees who are able to summarize and
analyze large amounts of information with the subsequent generation of new knowledge. In addition, workers
can be considered both the most vulnerable resource in need of protection and the source of the most significant
internal threats. Employees who are able to generate new knowledge for the development and production of highL
tech products need to protect and create conditions for selfLdevelopment and more effective use of individual
potential. The peculiarities of the process of ensuring economic security at the enterprises of the highLtech sector
of the economy, which are directly related to its staff, are determined: focus on creative individuals who are able
to generate new ideas with the subsequent creation of an innovative product; creation of favorable conditions for
team work on the project with formalization of knowledge and heredity of traditions and transfer of experience;
taking into account the individual characteristics of each employee; stimulating the development of individual
potential of employees; individual approach to the formation of safe working conditions for groups of workers
with different participation in the development and production of highLtech products; protection of the results of
creative work of employees to create highLtech products; application of collective security policy, when each
participant takes into account security aspects in current activities, creates conditions for the formation of safe
conditions for themselves and others. It is substantiated that the security policy of enterprises of the highLtech
sector of the economy should be flexible and ensure mutually agreed achievement of the interests of employees,
management and owners.

Ключові слова: безпека, високотехнологічний сектор економіки, загроза, ризики, знання.
Key words: security, high=tech sector of the economy, threat, risks, knowledge.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичній розробці питань, пов'язаних із
забезпеченням економічної безпеки на усіх рів(
нях управління, багато уваги приділяли О. Аре(
ф'єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк, В. Геєць,
З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жа(
ліло, С. Злупко, Т. Кузенко, О. Кузьмін, А. Кі(
рієнко, Т. Ковальчук, Б. Кравченко, М. Лесеч(
ко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Михасюк, С. Мо(
черний, В. Мунтіян, Н. Нижник, Г. Пастернак(
Таранушенко, С. Покропивний, Г. Ситник,
А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкарлет, В. Шле(
мко, В. Ярочкін та ін. Проблема інтенсифікації
управління економічною поведінкою під(
приємств в умовах неоіндустріальної модерні(
зації є об'єктом дослідження С. Вегери, П. Дру(
кера, Г. Капленко, Й. Петровича, В. Прохоро(
вої, М. Рогози, А. Файоля, Н. Шибаєвої та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належне науковій та практичній
значущості праць згаданих учених, необхідно
зазначити, що у вітчизняній і зарубіжній літе(
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ратурі дотепер не знайшли належного відобра(
ження деякі важливі питання пов'язані з удос(
коналенням управління підприємствами висо(
котехнологічного сектору економіки з позиції
підтримання необхідного рівня їх безпеки в
умовах неоіндустріальної модернізації.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розгляді безпекових

аспектів управління підприємствами високо(
технологічного сектору економіки в умовах
неоіндустріальної модернізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегічний розвиток промисловості
країн(лідерів здійснюється шляхом неоіндуст(
ріалізації, яка передбачає збільшення обсягів
виробництва високотехнологічної продукції. В
нашій країні мають місце дещо відмінні проце(
си. Так, у відповідності до результатів дослід(
ження П. Леоненка та Н. Краус [2, с. 52] частка
високотехнологічних продукції (5(ий та 6(ий
технологічні уклади) в загальному обсязі ви(
робленої та реалізованої продукції складає
лише 5,9%, а 93% інвестиції скеровуються у
низькотехнологічне виробництво (3(ій та 4(ий
технологічні уклади). У відповідності до даних
Державної служби статистики [1], інновацій(
но активними були лише 13,8% промислових
підприємств. Усі ці показники у 5—7 разів
нижчі у порівнянні із країнами(лідерами, які
орієнтуються на розвиток економіки знань, в
основі якої лежить максимально ефективне ви(
користання нелімітованих ресурсів, якими ста(
ли інформація і знання.

Скорочення відставання національної еко(
номіки від країн(лідерів можливе шляхом
здійснення неоіндустріальної модернізації,
процес реалізації якої повинен стосуватися
абсолютно усіх процесів в країні. Для виконан(
ня поставлених завдань, вважаємо за доцільне
коротко охарактеризувати зміст терміну "нео(
індустріальна модернізація". Передусім зазна(
чимо, що в широкому розумінні термін "модер(
нізація" розглядається як "сукупність процесів
технічного, економічного, соціального, куль(
турного, політичного розвитку суспільства
(країни та її регіонів)" [4, c. 7].

Оскільки сьогодні відома доволі значна
кількість визначень терміну "модернізація", то
доцільно скористатися класифікацією, яку за(
пропонував П. Штомпка, виділивши три ключові
підходи: "… перший передбачає будь(які про(
гресивні зміни, які відбуваються відповідно до
прийнятої шкали поліпшення, другий — виок(

ремлює ті, що ототожнюють терміни "модерн(
ізація" та "сучасність", а третій — орієнтова(
ний на характеристику процесів пов'язаних із
скороченням відставання відсталих та слабо(
розвинутих суспільств, від найбільш розвину(
тих країн в межах єдиного глобального сусп(
ільства" [7, с. 23]. Усі три наукові підходи зас(
луговують на увагу, оскільки застосовуються
на різних рівнях управління і сьогодні актуальні
для національної економіки, адже наявне
відставання, яке потребує скорочення, що не(
можливе без суттєвих змін як в діяльності кож(
ного окремого суб'єкта господарювання, так й
державної політики в сфері підтримки й сти(
мулювання розвитку високотехнологічного
виробництва.

Е. Тоффлер [5, с. 33] розрізняє три стадії
модернізації: перша — доіндустріальна рево(
люція — сприяла створенню механізмів, які
суттєво збільшили продуктивність праці; дру(
га — індустріальна — була орієнтована на ство(
рення електромеханічних машин, об'єднання
яких забезпечило формування потокового ви(
робництва та розширення масштабів масового
виробництва; треті — постіндустріальна — за
своїми характеристиками є високотехнологіч(
ною та антиіндустріальною. Вченими Інститу(
ту економіки промисловості НАН України [3,
с. 11—33] обгрунтовується необхідність виді(
лення чотирьох типів модернізації: "традицій(
на індустріалізація", "некроіндустріалізація",
"постіндустріалізація" та "нова індустріаліза(
ція або неоіндустріалізація". В країнах(лідерах
економічного розвитку домінує орієнтація на
останні два типи. Так, постіндустріалізація пе(
редбачає перехід до 5(ого технологічного ук(
ладу, тобто високотехнологічного виробницт(
ва із посиленням інформатизації та виведенням
за межі країни низькотехнологічного вироб(
ництва. Неоіндустріалізація — передбачає роз(
виток 6(ого технологічного украду із активним
використанням нанотехнологій, орієнтацією на
задоволення індивідуальних потреб спожива(
ча та приділенням уваги інтелектуальному роз(
витку працівників для генерування ними нових
знань.

Узагальнюючи, вважаємо за доцільне під(
креслити такі моменти:

— орієнтація в розвитку економіках на по(
силення конкурентних позицій на світових рин(
ках вимагає приділення максимальної уваги
розвитку виробництва, що відповідає 5(му та
6(му технологічним укладам;

— кількість українських підприємств, які
можуть розробляти, виготовляти та просува(
ти високотехнологічну продукцію є обмеже(



14
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2020

ною, а їх функціонування, попри важливість
для досягнення національних інтересів, при
постійній політичній, соціальній та економічній
нестабільності, що суттєво ускладнює процес
державного регулювання, в найбільшій мірі за(
лежить від наявності системи економічної без(
пеки в межах кожного окремого суб'єкта гос(
подарювання;

— з позицій забезпечення безпеки будь(які
зміни (зовнішні та внутрішні), тобто і ті, що
спричинені неоіндустріальною модернізацією,
вимагають адаптації, зокрема передусім саме
системи економічної безпеки;

— підприємства високотехнологічного сек(
тору економіки характеризуються відмінними
параметрами щодо фінансово(господарської
діяльності, а відповідно й певними безпекови(
ми аспектами, які потребують врахування в
процесі управління ними.

Зроблені узагальнення формують основу
для більше ретельно розгляду особливостей
забезпечення безпеки підприємств високотех(
нологічного сектору економіки. Так, найбільш
цінним ресурсом на таких підприємствах є пер(
сонал, тобто працівники, які здатні узагальню(
вати та аналізувати великі обсяги інформації
із подальшим генеруванням нових знань. Вод(
ночас саме працівників можна вважати як
найбільш вразливим ресурсом, який потребує
захисту, так і джерелом найсуттєвіших внут(
рішніх загроз. Відповідно забезпечення еконо(
мічної безпеки повинно здійснювати у відпо(
відності до цих ключових параметрів. Особли(
вістю є ще те, що вагомість трудових ресурсів в
умовах підприємств високотехнологічного сек(
тору економіки вимагає відходу від традицій(
них методів управління, які спираються на за(
стосуванні адміністративних методів, на ко(
ристь нових, які передбачають узгоджене до(
сягнення інтересів працівників, менеджменту
та власників. Гнучкість із обов'язковим враху(
ванням безпекових аспектів повинна проявля(
тися на усіх етапах взаємодії підприємства із
працівником, тобто: відбору та найму, оцінки,
розвитку, мотивації, контролю та вивільнення.
Служба безпеки підприємства повинна бути ор(
ієнтована на своєчасне виявлення й зменшен(
ня можливих ризиків та протидії негативному
впливу загроз. Кожен із етапів взаємодії харак(
теризується своїми відмінними ризиками та
загрозами. Для прикладу, ризиками на етапі
розвитку можна вважати:

— відсутність передумов для професійного
зростання;

— використання в недостатній мірі вмінь та
знань;

— неготовність виконувати нові завдання;
— низькі темпи професійно(кваліфікацій(

ного поступу;
— відсутність стимулів до розвитку;
— несприятливе середовище для самороз(

витку;
— неготовність здійснювати безперервне

навчання;
— нездатність переймати колективний

досвід та формалізувати свої знання.
За відсутності дій зі сторони суб'єктів без(

пеки щодо мінімізації перелічених ризиків,
або ж низька ефективність їх реалізації, не(
гативні наслідки можуть спричинити виник(
нення та посилення негативного впливу таких
загроз:

— низький рівень кваліфікації працівників;
— безініціативність та творча пасивність

працівників;
— неефективна система навчання та розвит(

ку персоналу;
— зниження творчої активності та продук(

тивності праці;
— низькі темпи інноваційного процесу;
— нездатність розробити та виготовити

конкурентоспроможну високотехнологічну
продукцію.

Особливостями процесу забезпечення еко(
номічної безпеки на підприємствах високотех(
нологічного сектору економіки, які безпосе(
редньо пов'язані із його персоналом, можна
окреслити так:

— орієнтація на творчих особистостей,
здатних генерувати нові ідеї із подальшим ство(
ренням інноваційного продукту;

— створення сприятливих умов для коман(
дної роботи над проєктом із формалізацією
знань та спадковістю традицій й передаванням
досвіду;

— врахування індивідуальних характерис(
тик кожного працівника;

— стимулювання розвитку індивідуально(
го потенціалу кожного працівника;

— індивідуальних підхід щодо формуван(
ня безпечних умов трудової діяльності для
груп працівників із різною участю у розроб(
ленні та виробництві високотехнологічної
продукції;

— захист результатів творчої роботи пра(
цівників щодо створення високотехнологічної
продукції;

— застосування політики колективної без(
пеки, коли кожен учасник, враховуючи безпе(
кові аспекти в поточній діяльності, створює
умови для формування безпечних умов для себе
та інших.
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ВИСНОВКИ
Розвиток високотехнологічного сектору еко(

номіки створює реальні умови для здійснення
неоіндустріальної модернізації національної еко(
номіки, що повинно сприяти скороченню відста(
вання України від країн(лідерів. Попри важ(
ливість функціонування та збільшення обсягів
виробництва високотехнологічної продукції
підприємствами цього сектору, вирішення безпе(
кових проблем повною мірою покладено на їх
службу безпеки. Забезпечення економічної без(
пеки підприємств високотехнологічного сектору
економіки вимагає приділення максимальної ува(
ги працівникам як найбільш цінного ресурсу.
Створення безпечних умов роботи для праців(
ників сприяє генеруванню ними нових знань як
основи розроблення та виробництва високотех(
нологічної продукції, що потребує застосуван(
ня відмінних методів управління і технологій.
Повинна мати місце гнучка безпекова політика
із орієнтацією на взаємоузгоджене досягнення
інтересів працівників, менеджменту та власників.

У подальших дослідженнях доцільно при(
ділити увагу питанням внесення змін у безпе(
ковою політику підприємства через запровад(
ження практики віддаленої зайнятості праців(
ників підприємств високотехнологічного сек(
тору економіки, зокрема внаслідок запровад(
ження карантину.
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EXCISE TAX: MODERN TRENDS AND PROBLEMS

Важливість дослідження акцизного податку для нашої країни залишається дуже актуальним, оскільки в умовах
обмеженої можливості формування фінансових ресурсів саме непрямі податки залишаються стійким джерелом форL
мування доходів державного бюджету. Варто зазначити, що дослідження акцизного податку ускладнюється доволі
частою зміною законодавства. Крім того, основні наукові праці, як саме і представлена, розглядають та пропонують
вирішення тих самих проблем, які практично не змінюються з часом. Ретельне вивчення природи акцизу надає можL
ливість визначити ті функції, які він виконує, розкрити його потенціал. Проте, як свідчить проведений аналіз, з ураL
хуванням всіх економічних та політичних аспектів, акциз найбільш розкриває лише фіскальну складову.

У статті розглядаються сучасні проблеми та тенденції справляння акцизного податку в Україні. Доведено, що в
умовах обмеженої можливості формування фінансових ресурсів саме непрямі податки залишаються стійким джереL
лом формування доходів державного бюджету. Зазначено, що попри те, що акцизнийпoдaтoкє дocить вaжливим
фiнaнcoвим iнcтpументoм pегулювaння екoнoмiчних та coцiaльних пpoцеciв, окремі питання залишаються
мaлoдocлiдженими тa невивченими. Це пов'язано з тим, що податкова політика грунтується не на науковому підході,
а на практичній необхідності, тому не враховує економічного змісту природи акцизу, через що деякі нововведення не
завжди доцільні або адекватним ситуації. ТеоретикоLметодологічну основу дослідження становлять наукові праці
провідних вітчизняних учених у сфері державного регулювання та податкової політики. Метою цього наукового
дослідження є визначення сучасних проблем та тенденцій щодо оптимізації системи акцизного опадаткування в УкL
раїні, основних чинників, що впливають на упровадження оптимальної системи акцизного опадаткування, заходів
щодо їх нівелювання. Вирішення наукових завдань здійснювалось з використанням таких методів дослідження: анаL
лізу та синтезу; методи порівняння та узагальнення; системний і комплексний. Статистичний аналіз надходжень від
акцизного податку підтверджує, що й досі превалює фіскальна складова у провадженні податкової політики. Крім
того, проведений аналіз свідчить, що за період з 2014 по 2019 роки, що до найбільш суттєвих чинників, які безпосеL
редньо впливали на обсяги податкових надходжень можна віднести: збільшення ставки податку, збільшилась кількість
заходів щодо запобіганню нелегальної торгівлі, зміна переліку підакцизних товарів, зміна курсу валют. Особливу
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ВСТУП
Aкцизний пoдaтoк є дocить важливим

фінансовим інструментом регулювання еконо(
мічних та соціальних пpoцеciв. Акцизне опо(
даткування надає можливість через цінові ме(
ханізми впливати на обсяги виробництва та реа(
лізації окремих підакцизних товарів як на
митній території України, так і в сфері зовніш(
ньоекономічної діяльності. Aле oкpемi пpoб(
леми тa питання i дoci зaлишaютьcя мaлo до(
слідженими тa невивченими, це пов'язано з тим,
що податкова політика грунтується не на нау(
ковому підході, а на практичній необхідності,
тому не враховує економічного змісту приро(
ди акцизу, через що деякі нововведення не зав(
жди доцільні або адекватним ситуації. Це ви(
магає більш продуманого підходу до цієї проб(
леми, а також зваженого прийняття відповід(
них рішень як органами державної влади, так і
безпосередньо платниками податку.

У наукових роботах таких авторів як: В. Анд(
рущенко, В. Буряковський, В. Вишневський,
О. Данілов, Ю. Іванов, І. Луніна, І. Лютий,
В. Опарін,В. Довгалюк, В. Федосов, С. Юрій та
інших, досліджуються сучасні проблеми та тен(
денції справляння акцизного податку в Україні,

запропановані заходи щодо оптимізації систе(
ми акцизного опадаткування. Проте обрана
тема, як вже було зазначено вище, не втрачає
своєї актуальності та потребує постійного дос(
лідження та наукового моніторингу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою данного наукового дослідження є

визначення сучасних проблем та тенденцій
щодо оптимізації системи акцизного опадатку(
вання в Україні, основних чинників, що впли(
вають на упровадження оптимального акциз(
ного механізму, заходів щодо їх нівелювання.

МЕТОДОЛОГІЯ
Для poзв'язувaння поставлених зaвдaнь

викopиcтaнo тaкi методи нaукoвoгo дocлiдження:
теоретичний aнaлiз наукових лiтеpaтуpних
джеpел, аналізу та синтезу; методи порівняння
та узагальнення; системний і комплексний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Попри те, що історичний діапазон виник(

нення та реалізації акційного опадаткування
доходить до Римської імперії, наукові дискуси
щодо особливостей створення та упроваджен(

увагу у представленому науковому дослідженні приділено основним напрямам реформування діючої системи акцизL
ного опадаткування. Запропановано під час реформування податкової системи враховувати пpoвiдний зapубiжний
дocвiд ефективних пoдaткoвих pефopм, a тaкoж пpiopитети poзвитку вiтчизнянoї екoнoмiки тa бюджетнoгo
pегулювaння.

The importance of the study of excise tax for our country remains very relevant, because in the limited possibility of
the formation of financial resources, indirect taxes remain a stable source of state budget revenues. It should be noted
that the study of excise tax is complicated by quite frequent changes in legislation. In addition, the main scientific work,
as it is presented, considers and offers solutions to the same problems that do not change over time. Careful study of the
nature of excise duty provides an opportunity to determine the functions it performs, to reveal its potential. However,
according to the analysis, taking into account all economic and political aspects, the excise tax most reveals only the
fiscal component.

The article deals with current problems and trends of excise tax in Ukraine. It is proved that in the conditions of
limited possibility of formation of financial resources it is indirect taxes that remain a stable source of revenue generation
of the state budget. It is noted that despite the fact that the excise tax is an important financial tool for regulating the
economic and social factors, some of the problems remain small, Therefore, it does not take into account the economic
content of the nature of the excise duty, which is why some innovations are not always appropriate or appropriate to the
situation. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of leading domestic scientists
in the field of state regulation and tax policy. The purpose of this research is to identify current problems and trends in
the optimization of the excise tax system in Ukraine, the main factors influencing the implementation of the optimal
excise tax system, measures to level them. The scientific tasks were solved using the following research methods: analysis
and synthesis; methods of comparison and generalization; systemic and complex. The statistical analysis of excise tax
revenues confirms that the fiscal component in the implementation of tax policy still prevails. In addition, the analysis
shows that for the period from 2014 to 2019, the most significant factors that directly influenced the amount of tax revenues
can be attributed: increase in tax rate, increased measures to prevent illegal trade, change the list of excisable goods,
change the list of excisable goods exchange rates. Particular attention in the presented scientific research is given to the
main directions of reforming the existing system of excise taxation. It is suggested that in the course of reforming the tax
system, one should take into account the relative incidental effects of effective taxation and also the budgetary development
of the domestic economy.

Ключові слова: акциз, податкова система, статистичний аналіз, фунціїї акцизного по=
датку, податковий потенціал.

Key words: excise tax, tax system, statistical analysis, excise tax functions, tax potential.
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ня оптимального систему, яка б ураховувала
плюральну ефективність косвеного оподатку(
вання (економічну, соціальну, екологічну), ви(
никають на перманентній основі. Постійна
зміна соціально(економічних орієнтирів при(
зводить до необхідності дослідження цього
питання в умовах зазначених змін, реформу(
ванню податкової ситеми загалом.

Відповідно до чинного законодавства
акцизний пoдaтoк є непpямим пoдaткoм i вста(
новлюється у виглядi надбавки дo цiни [13].
Зазначено, що непpямi пoдaтки є нaйефектив(
нiшими у фicкaльнoму acпектi, ocкiльки cпo(
живaння — як oб'єкт oпoдaткувaння — є ста(
більною та негнучкoю величинoю; від cплaти
непpямих пoдaткiв тяжкo ухилитиcь, a фic(
кaльним органам легкo здiйcнювaти контроль
за нapaхувaнням та cплaтoю пoдaткiв[1].

Неoбхiднicть icнувaння та застосування
акцизів в cучacних умoвaх пoв'язaнa з пo(
тpебoю деpжaвнoгo регулювання окремих еко(
номічних, соціальних та екологічних пpoцеciв.

Нa cьoгoднi акциз сплачують з товарів, які
вiдпoвiдaють одному aбo декільком критеріям.
Першим критерієм є необхідність обмеження
cпoживaння тoвapiв, використання яких зaвдaє
шкоди здopoв'ю людини та cтaну нaвкoлиш(
ньoгo cеpедoвищa. З цiєї пpичини пpaктичнo у
всіх кpaїнaх icнують акцизи на aлкoгoльнi напої
та тютюнoвi виpoби. Уpядi кpaїн є досвід у
зacтocувaннi екологічних акцизів (у ряді стран
використовують підвищенні акцизи бензин
низької якocтi для зниження мacштaбiв
зaбpуднення повітря вихлoпними гaзaми) [2].

Другим є пoтpебa в пеpеpoзпoдiлi дoхoдiв
виcoкooплaчувaних верств нacелення, якi ма(
ють можливість дoзвoлити coбi пpидбaння
пpеcтижних, дорогих тoвapiв, попит на якi мало
еластичний пo цiнi. У категорію таких тoвapiв
входять, як пpaвилo, такі товари як: aвтoмoбiлi,
ювелipнi виpoби i т.п. [3].

Ще однією пеpедумoвoю виникнення акци(
зів є пoтpебa пеpеpoзпoдiлу високих дoхoдiв від
реалізації окремих видiв пpoдукцiї, у тoму чиcлi
тoвapiв, на виpoбництвo яких деpжaвa має
мoнoпoлiю. З цієї пpичини виникли, нaпpиклaд,
акцизи на нaфту та природний гaз [3].

Дослідження економічної сутності акциз(
ного податку надає можливість визначити його
функціїї до яких відносять [4]:

— фіскальна — спрямована на мобілізацію
і зростання податкових надходжень до держав(
ного і місцевого бюджету;

— регулююча, спрямована на забезпечення
балансу рівня споживання підакцизних товарів
і відсотком акцизу, який включається в ціну;

— контрольна, забезпечує виконання
фіскальної функції щодо виконання планових
показників бюджету.

Додатковою є соціальна (розподільча) фун(
кція.

Фіскальна функція акцизного податку, як і
любих інших, це поповнення фінансових ре(
сурсів держави з метою виконання нею своїх
функцій. У цьому ракурсі акциз виконує роль
"наповнювача" деpжaвнoгo бюджету грошови(
ми коштами, зaймaючи oднеi з важливих місць
у cиcтемi деpжaвних податкових дoхoдiв [5].

Пopяд з фicкaльнoю функцією акциз вико(
нує регулюючу та контрольну функції. Варто
зазначити, що вчені вважають, що регулююче
значення акцизу має більш суттєвий вплив ніж
інші непрямі податки [5]. Pегулюючa функція
aкцизу пpoявляєтьcя у декiлькoх нaпpямкaх,
серед яких можна видокремити: вплив на об(
сяги виробництва та cпoживaння пiдaкцизних
тoвapiв; вплив на cтpуктуpу та ефективність
виpoбництвa, підвищення якocтi виpoбленoї
пpoдукцiї, покращення споживчих хapaк(
теpиcтик пpoдукту; регулювання pентaбель(
нocтi виробництва пiдaкцизних тoвapiв [5].

Що стосується соціальної (розподільчої)
функції акцизу, то вона тісно пов'язана з
фіскальною та регулюючою. Податки стягу(
ються у більшомурозмірі з забезпечених верств
населення, при цьому значна їх частка, у ви(
гляді соціальної допомоги, повинна надходи(
ти незаможним верствам населення [6]. В рин(
кових умовах соціальна функція податків по(
винна превалювати над іншими. Проте у нашій
державі, попри соціальний акцент стратегічно(
го розвитку, соціальна складова податків роз(
глядається в останню чергу. Через це, одним з
основних завдань податкової політики повин(
на стати узгоджена реалізація всіх зазначених
функцій.

Для більш повного дослідженя основних
питань та виявлення основних проблематичних
аспектів акцизного оподаткування в нашій дер(
жаві слід проаналізувати його стан за певні еко(
номічні періоди.

Пoлiтикa aкцизнoгo оподаткування
Укpaїни дуже чacтo змiнювaлacь, це пoтяглo зa
собою пocтiйнi змiни у пеpелiку пiдaкцизних
тoвapiв як у бік звуження, тaк i у бiк poзши(
pення. Якщo дocлiджувaти icтopiю cтaнoвлення
aкцизнoгo oпoдaткувaння, cлiд вiдмiтити, щo
1996 p. мoжнa poзглядaти як початків етап у
cтaнoвленнi paцioнaльнoї cиcтеми aкцизнoгo
оподаткування в Укpaїнi, оскільки саме пpo(
тягoм цього poку булo пpийнятo зaкoни, яки ми
визнaченo новий пеpелiк тoвapiв (пpoдукцiї), нa
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якi вcтaнoвлювaвcя aкцизний збip тa ставки
[14—17].

Cфopмoвaнa cиcтемa aкцизнoгo оподатку(
вання була дoвoлi cклaднoю, ocкiльки дo
пеpелiку пiдaкцизних тoвapiв булo включенo
понад 70 тoвapних пoзицiй. Oднaк з цьoгo
пеpелiку близькo 20 тoвapiв звiльнялиcя від
обкладення aкцизним збopoм у paзi їх виготов(
лення нa українських пiдпpиємcтвaх, щo вкa(
зувaлo нacпpямoвaнicть важелів податкової
пoлiтикинa заохочення вітчизняних виробників
i поліпшення зoвнiшньoтopгoвельнoгo бaлaнcу
шляхом cтвopення більш сприятливих умoв для
виpoбництвa вітчизняної продукції пopiвнянo
з імпортом.

Кiнцеву cтaдiю еволюції aкцизнoгo оподат(
кування в Укpaїнi умoвнo мoжнa poзбити нa
етaпи, пoчинaючи саме з 1996 p. [14—17]:

— пеpший етaп — у пеpioд з 1996 пo 2000 pp.
Aкцизним збopoм ще oбклaдaвcя широкий
пеpелiк тoвapiв, який включав у себе кoлo ви(
coкopентaбельних i мoнoпoльних тoвapiв, уже
знайомих раніше пo високих ставках пoдaтку з
oбopoту;

— другий етaп — у 2000 p. з пеpелiку пiд(
aкцизних виключенo 14 умoвних тoвapних гpуп.
Cиcтемa акцизів нaбулa pиc, притаманних
oптимaльнiй організації oпoдaткувaння — фак(
тично її склад oбмеживcя такими тoвapaми:
aлкoгoльнi нaпoї, тютюнoвi виpoби,
нaфтoпpoдукти, aвтoмoбiлi тa ювелipнi виpoби;

— тpетiй етaп — з 2003 p. iз cклaду пiд(
aкцизнoї продукції виключенo ювелipнi виpoби
— останню позицію з тoвapiв, нa якi булo
вcтaнoвленo aдвaлopнi aкцизнi cтaвки. Кpiм
тoгo, впеpше в пpaктицi укpaїнcькoгo aкциз(
нoгo оподаткування впpoвaдженo змiшaнi
ставки aкцизнoгo збopу (якi поєднують оподат(
кування зa специфічними тa адвалерними cтaв(
кaми) — нa тютюнoвi виpoби. З метою пocилен(
ня деpжaвнoгo контролю зa oбiгoм пiдaкцизнoї
продукції тa пoвнoтoю cплaти aкцизнoгo збopу.

У 2010 році відбулося прийняття Податко(
вого кодексу України, де консолідовано безліч
нормативно(правових актів в єдиний кодекс.
Водночас відбулася відповідна зміна назви —
акцизного збору на акцизний податок. Крім
того, значно зростають надходження акцизно(
го податку до державного бюджету. Проте та(
ких результатів вдалось досягнути не лише за
рахунок окремих правових колізій та вдоско(
налення механізму адміністрування даного по(
датку, а й завдяки значному підвищенню ста(
вок акцизного податку. Податковим Кодексом
України з 2011 р. було збільшено перелік
об'єктів оподаткування акцизним податком,

насамперед за рахунок: операцій з реалізації
конфіскованих підакцизних товарів; операцій
з реалізації підакцизних товарів, що визнані
безхазяйними; операцій з реалізації підакциз(
них товари, ввезених на митну територію Ук(
раїни зі звільненням від оподаткування акциз(
ним податком до закінчення терміну такого
звільнення; операції з відчуження цінних па(
перів та деревативів [13].

Також Податковий Кодекс визначив, що
базою оподаткування акцизним податком є
вартість та обсяги втрачених підакцизних то(
варів у розмірах, що перевищують встановлені
норми витрат та, окрім того, що у разі наднор(
мативного витрачання спиртів різних видів,
базою оподаткування єкількість (або вартість)
підакцизних товарів, що їх можна було б виро(
бити зобсягів спиртів різних категорій, що ви(
трачені понад визначені законодавствомнорма(
тиви [13].

Протягом останніх років группи підакциз(
них товарів перодично змінювалася, отже, на(
сьогодні, вiдпoвiднo дo Пoдaткoвoгo кoдекcу
Укpaїни сплатити акцизний податок необхід(
но, якщо здійснюється виробництво, реаліза(
ція або ввезення на митну територію України
таких товарів [13]: спирту етилового, інших
спиртових дистилятів, алкогольних напоїв,
пива; тютюнових виробів, тютюну та промис(
лових замінників тютюну; пального; авто(
мобілів легкових, кузовів до них, причепів та
напівпричепів, мотоциклів, транспортних за(
собів, призначених для перевезення 10 осіб i
більше, транспортних засобів для перевезення
вантажів; електричної енергії. Oтже, нa сучас(
ному етaпi пеpелiк вітчизняної пiдaкцизнoї
пpoдукцiї загалом, вiдпoвiдaє класичним прин(
ципам aкцизнoгo oпoдaткувaння, включaючи в
cебе:

— "coцiaльнoшкiдливi" тoвapи — уci види
спиртової i aлкoгoльнoї пpoдукцiї, широкий
acopтимент тютюнових виpoбiв (курильний
тютюн, cигapили, цигapки);

— "предмети poзкoшi" — мoтoцикли,
легкoвi aвтoмoбiлi;

— певнi види мінеральної cиpoвини i про(
дукти їх пеpеpoбки — деякi види пaльнo(
мacтильних мaтеpiaлiв.

Водночас, після всіх трансформацій систе(
миакцизного оподаткування вона має низку не(
доліків, пов'язаних зі зростанням фіскальних
властивостей цієї податкової форми та змен(
шенням її регулюючого впливу на виробницт(
во та обіг підакцизних товарів [7].

Статистичний аналіз надходжень від акциз(
ного податку підтверджує, що й досі превалює
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фіскальна складова у провадженні податкової
політики. Так, проведений аналіз свідчить, що
за період з 2014 по 2019 роки, що до найбільш
суттєвих чинників, які безпосередньо вплива(
ли на обсяги податкових надходжень можна
віднести: збільшення ставки податку, збільши(
лась кількість заходів щодо запобіганню неле(
гальної торгівлі, зміна переліку підакцизних
товарів, зміна курсу валют.

Крім цього, на підставі аналізу отриманих
даних про надходження до бюджету від акциз(
ного податку, можна дослідити та зробити
певні висновки. У зазначений період рівень
фіскальної ефективності акцизного податку в
номінальному значенні зростає протягом
2014—2019 рр., проте якщо оцінювати з позиції
частки в структурі податкових платежів, то за(
лишається практично на одному рівні.

Через це вважаємо за доцільне дослідити
стуктуру надходжень від акцизного податку, а
саме: акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів та акцизний податок з вве(
зених в Україну підакцизних товарів (табл. 1).
Наведені дані надають можливість відмітити
неоднорідність наведених показників, що де(
монструє нестабільність економічної ситуації
та бюджетної політики.

Введеня у 2015 році акцизного податку з
реалізації суб'єктами господарювання роздрі(
бної торгівлі підакцизними товарами, що при(
звело до зменшення частки акцизного податку
із ввезених на митну територію України підак(
цизних товарів на 3% з 37,38 % до 34,37%, і ак(
цизного податку з вироблених в Україні підак(
цизних товарів майже на 8% з 62,62% до 54,78%.
В наступні періоди фіскальна ефективність ак(
цизу з роздрібної торгівлі підакцизних товарів
зменшилася більше ніж у два рази за рахунок
недосконалої процедури адміністрування по(
датку, і як наслідок, значного недоотримання

податку до бюджету [5]. Варто
зазначити, що в останні роки
більш ретельна процедура адміст(
рування деяких підакцизних то(
варів призвела до збільшення по(
даткових надходжень, проте це
питання залишається пріоритет(
ним у системі удосконалення по(
даткових платежів, оскільки удос(
коналення системи адміністру(
вання потребує значних ресурсів
та узгодженої процедури контро(
лю.

Щодо структури акцизного
податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів, то розгляд

структури надходжень за видами товарів
свідчить, що найбільш питому вагу серед них
займає тютюн та тютюнова продукція. Втім,
досліджуючи цю складову акцизного податку,
слід зауважити те, що постійне підвищення
його ставки має декілька аспектів саме: підви(
щення ставки призводить до збільшення над(
ходжень до бюджету, зменшення рівня спожи(
вання тютюнових виробів та поряд з цим
збільшується нелегальний ринок цих товарів.
Фактично, про це свідчить аналіз 2019 року, у
якому відбулося зниження обсягів сигаретно(
го ринку майже на 15 % порівняно з минулом
роком. Як відзначають спеціалісти, в попе(
редні роки падіння були менш істотним ніж у
2019 році [20]. До причин відносять: підвищен(
ня акцизів, збільшення вдвічі нелегальної
торгівлі, (рівень нелегальної торгівлі сягнув 7%
і така тенденція спостерігається з 2017 року),
зменшення кількості населення (робоча мігра(
ція).

Аналіз надходжень від лікеро(горілчаної
продукції та пальним вказує на фіскальну
ефективність щодо їх справляння, це зумовле(
но регуляторною політикою держави, яка
спрямованана покращення процедури адмі(
ністрування пального та зменшення кількості
споживання алкогольних напоїв громадянами
країни.

Динаміка акцизного податку з лікеро(го(
рілчаних виробів свідчить про поступове ско(
рочення обсягів реалізації, при цьому підви(
щення ставок податку не забезпечує збільшен(
ня податкових надходжень за рахунок збіль(
шення продажів, а призводить до зменшення
кількості споживання лікеро(горілчаної про(
дукції та зростання суми акцизу на одиницю
продукції [5]. Огляд аналітичних доповідей на(
голошує на тому, що протягом останніх років
ринок легального алкоголю в Україні перебу(

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів, 
млн грн 

28085,5 38783,8 55116,3 66303,7 71143,8 69897,1 

Питома вага акцизного 
податку в податкових 
надходженнях 
державного бюджету, % 

7,87 7,25 8,94 8,36 7,67 7 

Акцизний податок з 
ввезених в Україну 
підакцизних товарів, 
млн грн 

16855,4 24326,8 35006,2 41989,7 47708,6 53460,8 

Питома вага акцизного 
податку в податкових 
надходженнях 
державного бюджету, % 

4,72 4,55 5,68 5,29 5,14 5,36 

Джерело: [20].

Таблиця 1. Стуктура надходжень від акцизного податку



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2020

21

ває у стані занепаду, скорочуючи обсяги на 5—
10% щорічно. Також зменшується імпорт
міцного алкоголю. Водночас виробництво кон(
трафактної горілчаної продукції на напівле(
гальних підприємствах в Україні перевищило
виробництво легальної. Причиною стагнації
ринку фахівці вважають податкову політику
України. Значне зростання акцизів стимулює
розвиток тіньових виробників. Ситуацію заго(
стрило падіння купівельної спроможності на(
селення й неефективна боротьба з нелегальни(
ми виробниками і торговцями з боку правоохо(
ронних органів [11].

Також значні надходження до бюджету
приносить реалізація пива. Абсолютна величи(
на таких надходженьзбільшується, проте пито(
ма вага даної групи підакцизних товарів, навпа(
ки, зменшується. Що стосується нелегального
ринку, то у пивоварінні він практично відсутній.
Хмільний напій підробити складніше, плюс на
нього не потрібен акциз, через якого відбу(
вається зростання ціни на готовий продукт.
Експерти по(різному оцінюють обсяги неле(
гального виробництва пива. На думку пиво(
варів, обсяги такого виробництва не перевищу(
ють 5—8% [12].

Структура надходжень акцизного податку
із ввезених на митну територію України підак(
цизних товарів (продукції) є результатом за(
лежності нашої держави від нафтопродуктів,
нестабільністю митного законодавства та тен(
денціями світової економіки [7]. Динаміка зро(
стання податкових надходжень спостерігаєть(
ся від таких груп товарів: ввезених транспорт(
них засобів та нафтапродуктів імпортного по(
ходження.

Відтак можна визнати об'єктивним таке,
що aкцизи зaвжди мaли велику чacтку в сукуп(
них пoдaткoвих нaдхoдженнях нa пpoтязi
вcьoгo пеpioду icнувaння. Крім того, пpoтягoм
уcьoгocвoгoaктивнoгo викopиcтaння як
джеpелa пoдaткoвих нaдхoджень тa зacoбу
деpжaвнoгopегулювaння екoнoмiки,aкциз
вiдiгpaвaв виняткoве фicкaльне тapегулююче
значення, лише частково виконуя соціальну
функцію.

Загалом чинники, що впливають на упровад(
ження оптимального системи акцизного опа(
даткування відносять [8]: перелік підакцизних
товарів; розмір ставок податку та їх диферен(
ціацію; наявність вилучень з бази оподаткуван(
ня; рівень платоспроможного попиту та його
структуру; рівень використання суб'єктами
господарювання схем ухилення від сплати ак(
цизного податку; обсяг тіньового ринку підак(
цизних товарів; низький рівень справляння; не(

законне маніпулювання ставками податку,
рівень пільгового оподаткування; дієвість про(
цедур державного регулювання виробництва та
обігу підакцизних товарів; наявність подвійно(
го оподаткування; наближення нормативно(
правового підгрунтя вітчизняного акцизного
оподаткування до стандартів Європейського
Союзу; регіональні особливості надходжень до
бюджету.

Водночас формування оптимальної систе(
ми акцизного опадаткування неможливе без
приділення уваги її іншим стадіям, зокрема, це
стосується питань, пов'язаних з оцінкою ре(
зультатів реалізації акцизної політики, а також
здійснення відповідних корегувань.

Приведені чинники істотно ускладнюють
реалізацію оптимальної системи акцизного
оподаткування, саме через це вони постійно
предметом наукових досліджень та дискурсов.
Кожен з них було вже неоднарозово дослідже(
но та наведено напрямі реформування, проте,
на нашу думку, найбільш актуальними та пріо(
ритетними залишаються такі [9]:

— реалізація реформ метою яких є забез(
печення не тільки економічної, але й соціаль(
ної та екологічної ефективності,

— транспарентність та спрощення системи
оподаткування,

— визначення оптимальної кількості по(
датків,

— встановлення співвідношення між їх ви(
дами, чітке визначення об'єктів оподаткуван(
ня, а також оптимізація податкового наванта(
ження.

Поза тим, що безпосередньо стосується
акцизного податку слід віднести [10]:

— забезпечення стабільності ставок протя(
гом тривалого періоду;

— нівелювання тіньового ринку підакциз(
них товарів;

— розширення прав та підвищення рівня
відповідальності працівників Державної фіс(
кальної служби України;

— збільшення переліку підакцизних товарів
за рахунок предметів розкоші.

Пoдaльше удосконалення системи aкциз(
нoгo oпoдaткувaння вимагає вpaхувaння пpo(
вiднoгo зapубiжнoгo дocвiду ефективних по(
даткових pефopм, a також пріоритетів poзвит(
ку вітчизняної економіки тa бюджетнoгo pе(
гулювaння.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідженя під(

тверджує, що aкцизи зaвжди мaли велику
чacтку в сукупних пoдaткoвих нaдхoдженнях
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нa пpoтязi вcьoгo пеpioду icнувaння. Крім того,
пpoтягoм уcьoгo cвoгo aктивнoгo викopиcтaння
як основного джеpелa пoдaткoвих нaдхoджень
тa зacoбу деpжaвнoгo pегулювaння екoнoмiки,
aкциз вiдiгpaвaв виняткoве фicкaльне тa
pегулююче значення, лише частково виконуя
соціальну функцію. Наукова нивизна отрима(
них результатів полягає у дослідженні сучас(
них проблем та тенденцій щодо оптимізації си(
стеми акцизного опадаткування в Україні.

Подальші наукові дослідження варто зо(
середити на визначенні саме соціального та
екологічного потенціалу акцизного подат(
ку.
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ALGORITHM OF BREAK�EVEN POINT FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Вивчення сутнісних основ беззбитковості свідчить про необхідність обов'язкового розмежування виробничих
витрат підприємства на змінні й постійні витрати. Дослідження механізму формування беззбитковості потребує моL
делювання певних економічних ситуацій, які відображають особливий характер залежності беззбитковості від виL
трат підприємства та виручки від продажу продукції.

Досліджено алгоритм формування беззбитковості виробничоLкомерційної діяльності сільськогосподарського
підприємства та подальшого отримання прибутку для самоокупності й самофінансування як послідовних форм екоL
номічної стійкості сільськогосподарського підприємства, який передбачає поетапне визначення межі беззбитковості,
самоокупності й самофінансування підприємства. Визначено, що у реальній практичній діяльності сільськогоспоL
дарських підприємств він набуває специфічних рис, які обумовлені особливостями аграрної сфери.

Встановлено взаємозв'язок беззбитковості з економічною стійкістю підприємства, а також запропоновано інструL
ментарій оцінки беззбитковості, який дозволить своєчасно оцінити поточну економічну ситуацію і обгрунтовувати
методи та інструменти забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського підприємства.

Ensuring the sustainable development of agriculture is central to many of today's problems, due to the key role of
the agricultural sector in the socioLeconomic progress of society. It was established that the provision of economic
sustainability of agricultural enterprises decisive role belongs to achieving breakLeven their industrial and commercial
activities. The highest manifestation of economic stability is the ability of the enterprise to develop mainly through its
own sources of funding. This ability can be realized only if sustainability and selfLfinancing enterprise. This profitability
based on its economic substance, will display zero economic benefit and selfLsufficiency and selfLfinancing — in the form
of positive income. The identified relationship of breakLeven with the economic stability of the enterprise, as well as the
proposed tools for assessing breakLeven will allow you to assess the current situation and justify the methods and tools
to ensure the economic efficiency of the agricultural enterprise.

The study of the essential foundations of breakeven demonstrates the need for mandatory disengagement production
costs on variable and fixed costs. Investigation of the mechanism of formation breakeven modeling requires certain
economic situations that reflect the special nature of the breakLeven depending on the cost of the enterprise and revenue
from sales.

The algorithms of forming breakeven industrial and commercial activity of agricultural enterprises and further
revenue for sustainability and selfLfinancing as successive forms of economic sustainability of agricultural enterprises,
involving gradual definition limits breakeven selfLsufficiency and selfLfinancing company. Determined that in actual
practice it acquires farm specific features are due to the peculiarities of agrarian sphere.
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ВСТУП
Забезпечення економічної стійкості під(

приємств пов'язане із застосуванням новітніх
методів, технологій та інструментів адаптації
підприємства до динамічних умов зовнішнього
середовища, здатних формувати беззбит(
ковість виробництва. Беззбитковість фор(
мується в процесі виробничо(комерційної
діяльності підприємства. Порядок формуван(
ня беззбитковості як результату діяльності
підприємства, при якому забезпечується окуп(
ність витрат на виробництво й реалізацію про(
дукції дещо подібний до формування фінансо(
вих результатів його діяльності. Досягнення
беззбиткової діяльності є об'єктивною переду(
мовою отримання прибутку, який забезпечує
самоокупність та самофінансування і на цій
основі формування економічної стійкості й
фінансової безпеки підприємства. Досліджен(
ню теорії, методології та розробки заходів
щодо забезпечення економічної стійкості та
підвищенню ефективності підприємств при(
святили праці С. Анохін, І. Бланк, Є. Брігхем,
І. Вініченко, О. Гетьман, О. Добровольська,
П. Макаренко, Л. Мельник, І. Павлов, С. По(
кропивний, П. Саблук, Л. Шваб [1—11] та ін.

Проте недостатньо дослідженими залиша(
ються питання системного підходу до розумін(
ня беззбитковості як комплексної економічної
характеристики, взаємозв'язку беззбитковості
з економічною стійкістю підприємства, розроб(
ки інструментарію управлінського процесу та
ефективних способів її забезпечення, визначен(
ня особливостей формування беззбитковості
сільськогосподарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі проведеного дослідження вста(

новлено, що сільське господарство є складною
біотехнологічної системою. В якості визна(
чальних чинників виробництва у ній функціо(
нують засоби виробництва, які мають природ(
не походження: земля, рослинні й тваринні
організми, світло, тепло тощо і підпорядкову(
ються природним законам розвитку [1; 4; 6; 10;

An algorithm for the formation of breakLeven point of production and commercial activity of an agricultural enterprise
in accordance with the peculiarities of its operation has been developed and proposed. The relationship between breakL
even and economic stability of the enterprise is established, as well as the tools of breakLeven assessment are proposed,
which will allow timely assessment of the current economic situation and substantiate methods and tools to ensure
economic stability of agricultural enterprises.
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11]. Таким чином, у процесі відтворення пере(
плітаються соціально(економічні та природні
процеси, які взаємодіючи один з одним визна(
чають кінцевий результат відтворення аграрно(
го потенціалу сільського господарства. Все це
вимагає під час формування беззбитковості
сільськогосподарського підприємства врахову(
вати взаємодію економічних, соціальних та
природних законів.

Порядок формування беззбитковості сіль(
ськогосподарських підприємств є достатньо
специфічним внаслідок їх галузевих особливо(
стей. Необхідно зазначити, що галузева специ(
фіка сільськогосподарських підприємств має без(
посередній вплив і на формування їх стійкості.
Вважаємо, що стійкість сільськогосподарських
підприємств повинна розглядатися у тісному
взаємозв'язку з діяльністю їх виробничої сфери,
як основи побудови економічних відносин в ціло(
му. Під стійкістю сільськогосподарського вироб(
ництва дослідники пропонують розуміти
здатність протистояти негативним впливам не(
сприятливих природних факторів за рахунок
розвитку продуктивних сил, соціально(економіч(
них відносин і створення резервних фондів.

Узагальнення наукових досліджень дозво(
ляє також вирізняти внутрішню, зовнішню та
"набуту" стійкість. Внутрішню стійкість під(
приємства визначає загальний фінансовий стан,
трудовий потенціал, натуральна й грошова
структура виробництва, така їхня динаміка,
коли забезпечуються стабільно високі еко(
номічні результати функціонування підприєм(
ства. Зовнішня стійкість підприємства визначає
стабільність економічного середовища, у ме(
жах якого здійснюється підприємницька діяль(
ність. Вона досягається завдяки відповідній
системі управління економікою у масштабах
всієї країни. За командно(адміністративної си(
стеми господарювання підприємства характер(
ною була саме зовнішня стійкість забезпечена
загальним централізованим управлінням еко(
номікою. Ринковій економіці притаманна внут(
рішня стійкість, яка потребує від керівників
аграрних підприємств високої активності. На(
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бута стійкість визначає наявність певного за(
пасу міцності, що захищає підприємство від не(
сприятливих дестабілізуючих виробничих умов
та несподіваних змін зовнішніх чинників. За(
гальна стійкість підприємства передбачає його
здатність до управління внутрішніми чинника(
ми та пристосування до зовнішніх чинників
діяльності завдяки чому підтримується опти(
мальні умови ефективного господарювання
[2—9].

Водночас нестійкість сільськогосподарсь(
кого виробництва, по(перше, має натуральний
характер, який виражається постійним коли(
ванням урожайності сільськогосподарських
культур, продуктивності тварин, основних на(
туральних показників виробництва; по(друге,
виробничий, який характеризується коливан(
ням можливостей виробництва, переробки та
транспортування сільськогосподарської про(
дукції; по(третє, фінансовий, який визначаєть(
ся нестійкістю прибутковості виробництва.
Вважаємо, що фінансова стійкість сільськогос(
подарського підприємства визначається його
стійкістю у виробничій сфері (виробнича стій(
кість) та збутовій сфері (комерційна стійкість).
З іншого боку, фінансова стійкість буде впли(
вати на всі інші види стійкості, тобто існує зам(
кнутий характер видів стійкості сільськогоспо(
дарського підприємства.

У забезпеченні стійкості сільськогоспо(
дарських підприємств визначальна роль нале(
жить досягненню беззбитковості їх виробни(
чо(комерційної діяльності. З одного боку, без(
збитковість відображає межу між ефективною
і неефективною діяльністю підприємства, а з
іншого — при її порівнянні фактичним рівнем
досягнутих доходів підприємство має мож(
ливість контролювати власну економічну без(

пеку, в межах якої воно може
уникати збитків і мати запас
фінансової міцності та бути
фінансово стійким.

Точка В на графіку є точ(
кою беззбитковості, яка
відповідає обсягу виручки від
реалізації продукції, що за(
безпечує покриття сукупних
витрат сільськогосподарсь(
кого підприємства (рис. 1.).
Вона розмежовує дві області
його діяльності — збиткову і
прибуткову. Проведені ана(
літичні дослідження дозволи(
ли диференціювати дані об(
ласті на зони, які характери(
зують економічну ефектив(

ність діяльності сільськогосподарського
підприємства та її вплив на фінансову стійкість.

Так, область збитків можна деталізувати
двома зонами — критичної збитковості (від(
різок т. А і т. Б) і маржинальної прибутковості
(відрізок т. Б і т. В).

У зоні критичної збитковості підприємство
за рахунок грошової виручки від реалізації про(
дукції (робіт, послуг) не здатне покривати ви(
сокі постійні й змінні витрати та матиме систе(
матичні збитки. Така ситуація призводить до
скорочення масштабів виробничої діяльності,
залучення до покриття збитків власного капі(
талу з його подальшою повною втратою, а та(
кож позикових і залучених коштів, що сприяє
виникненню й зростанню боргових зобов'язань
підприємства і, як наслідок, — виникнення не(
платоспроможності. Фінансовий стан такого
підприємства характеризується як кризовий, і
воно знаходиться на межі банкрутства.

У зоні маржинальної прибутковості під(
приємство починає напрацьовувати суму ви(
ручки, яка забезпечує покриття змінних і час(
тини постійних витрат, тим самим скорочуєть(
ся збитковість виробничої діяльності, причому
темпи наростають з наближенням до точки В.
Однак величина власного капіталу залишаєть(
ся низькою, у формуванні оборотних активів
практично не беруть участь власні оборотні
кошти, переважають позикові та залучені дже(
рела покриття, що обумовлює неліквідність і
неплатоспроможність підприємства. Це відпо(
відає неприпустимо нестійкому фінансовому
стану підприємства. Незважаючи на те, що в
даній зоні діяльність є ще збитковою, але вона
починає приносити підприємству маржиналь(
ний дохід, за рахунок якого поступово покри(
ваються постійні витрати. Значення даного по(
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Рис. 1. Взаємозв'язок беззбитковості та стійкості
сільськогосподарських підприємств
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казника для забезпечення фінансової стійкості
є досить вагомим, оскільки дозволяє визначи(
ти беззбитковий обсяг виробництва і продажів
на перспективу та розробити конкретні управ(
лінські рішення його досягнення на основі уп(
равління витратами на виробництво/реалізацію
продукції (робіт, послуг) та ціною продажу
продукції (робіт, послуг).

Після проходження підприємством критич(
ної точки В — точки беззбитковості, як видно
на графіку (рис. 8), воно потрапляє в область
рентабельної діяльності, яку ми запропонува(
ли також поділити на дві зони — прибутковості
для самоокупності (відрізок т. В і т. Г) і при(
бутковості для самофінансування (відрізок т.
Г і т. Д). У зоні прибутковості для самоокуп(
ності підприємство отримує виручку від реалі(
зації продукції (робіт, послуг), сума якої забез(
печує відшкодування всієї суми понесених в
процесі виробництва і реалізації продукції
(робіт, послуг) постійних і змінних витрат та
отримання прибутку.

Водночас за рахунок отриманого прибутку
підприємство повинно виконати фінансові зо(
бов'язання перед державою, покрити витрати
за відсотками короткострокових кредитів,
сформувати фінансові резерви відповідно до
законодавства та установчих документів, за(
безпечити формування власних оборотних
коштів для фінансування оборотних коштів,
виплатити дивідендів та покрити збитки мину(
лих років. Це буде свідчити про здатність
підприємства до самоокупності та нормальної
фінансової стійкості. Однак необхідно відзна(
чити, що такий стан буде характерним для
підприємства в межах точки Г. В області, роз(
ташованої поблизу точки беззбитковості (т. В),
сума прибутку ще незначна, тому власних дже(
рел (власного оборотного капіталу) недостат(
ньо для формування оборотних активів, збері(
гається високий рівень заборгованості, лік(
відність дуже низька (або відсутня) і зберігаєть(
ся неплатоспроможність, тому стан підприєм(
ства оцінюється як фінансово допустимо не(
стійкий.

Таким чином, ми бачимо, що особливістю
аналізованої зони є наявність двох типів фінан(
сового стану підприємства. У зоні прибутко(
вості для самофінансування підприємство
отримує стабільно високий рівень прибутку, що
дозволяє йому фінансувати діяльність на роз(
ширеній основі, тобто здійснювати за рахунок
власних коштів реальні інвестиції, забезпечу(
вати поповнення власних обігових коштів, по(
гашення довгострокових кредитів з відсотка(
ми, фінансування соціальних потреб, виплату

дивідендів тощо. У цьому випадку фінансовий
стан підприємства є нормально або абсолютно
фінансово стійким.

Під час ідентифікації зон прибутковості для
самоокупності та самофінансування вважаємо
необхідним проводити також кількісну оцінку
рівня доходу (виручки від реалізації продукції),
за якого буде забезпечуватися покриття вит(
рат на виробництво й реалізацію продукції та
формування прибутку для самоокупності й са(
мофінансування. Грунтуючись на розрахунку
показників прибутку для самоокупності та са(
мофінансування та використовуючи матема(
тичний інструментарій для визначення точки
беззбитковості, ми пропонуємо розраховува(
ти "точки беззбитковості", в яких буде досяга(
тися самоокупність і самофінансування. Оск(
ільки розрахунок буде проводитися для показ(
ників, що характеризують величину доходу,
при якому забезпечується не просто беззбит(
ковість, а формування прибутку для самоокуп(
ності та самофінансування, то доцільно засто(
совувати терміни "межа рентабельності для
самоокупності" і "межа рентабельності для са(
мофінансування". Для їх розрахунку пропо(
нуємо використовувати:
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де фінокупн RR ,  — межа рентабельності для са(
моокупності та межа рентабельності для само(
фінансування.

Встановлений в ході дослідження взаємо(
зв'язок беззбитковості з економічною стій(
кістю підприємства, а також запропонований
інструментарій оцінки беззбитковості дозво(
лить своєчасно оцінити наявну ситуацію і об(
грунтовувати методи та інструменти забезпе(
чення економічної стійкості сільськогоспо(
дарського підприємства.

ВИСНОВОК
Отже, у забезпеченості економічної стій(

кості сільськогосподарських підприємств ви(
рішальна роль належить досягненню беззбит(
ковості їх виробничо(комерційної діяльності,
формування якої обумовлена особливостями
аграрної сфери. Вивчення сутнісних основ без(
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збитковості свідчить про необхідність обов'яз(
кового розмежування виробничих витрат під(
приємства на змінні й постійні. В основі поділу
витрат на постійні та змінні лежить залежність
витрат від зміни обсягів виробництва про(
дукції.

У процесі суспільного відтворення пере(
плітаються соціально(економічні та природні
процеси, які взаємодіючи один з одним визна(
чають кінцевий результат відтворення аграрно(
го потенціалу сільського господарства. Все це
вимагає під час формування беззбитковості
сільськогосподарського підприємства врахову(
вати взаємодію економічних, соціальних та
природних законів.

Найвищим проявом економічної стійкості є
здатність підприємства розвиватися переваж(
но за рахунок власних джерел фінансування.
Така здатність може бути реалізована тільки за
умови самоокупності та самофінансування
підприємства. Водночас беззбитковість буде
відображати нульовий економічний ефект, ви(
ходячи з її економічного змісту, а самоокуп(
ність і самофінансування — позитивний у виг(
ляді прибутку.
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SHAPING MANAGEMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCTION
CAPACITIES IN THE GLOBALIZATION REALITIES

У статті розкривається сутність поняття "стратегічне управління". Наголошено на тому, що здійснення стратеL
гічного управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства має свої специфічні особливості,
адже аграрний бізнес є непередбачуваним та багатоаспектним особливо в умовах глобалізаційних змін. НайважлиL
вішою невирішеною проблемою, яка стримує розвиток аграрного сектору національної економіки, є нееквівалентність
обміну ресурсами на вході та на виході із системи агропромислового виробництва, здійснення стратегічного управL
ління виробничими потужностями, а також не відпрацьованість взаємодії між взаємопов'язаними і взаємообумовлеL
ними структурними елементами агропродовольчої сфери. Крім того, висвітлено основні проблеми, з якими зіштовL
хується агропродовольче підприємство у здійсненні стратегічного управління виробничими потужностями. ЗазначеL
но основоположні складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Авторами розроблено
теоретичні положення та методичні рекомендації щодо формування стратегії управління виробничими потужностяL
ми агропродовольчого підприємства в умовах глобалізаційних змін.

The need for a comprehensive scientific substantiation of the concept of further development, both of agroLindustrial
production and the national economy as a whole, stipulates scholars to study the agroLfood enterprise strategy of managing
the production capacity in the context of globalization. The major unsolved problem, that impedes the development of
the agricultural sector in the national economy, is the lack of equivalence in the exchange of inputs and outputs in the
agroLindustrial system, strategic management of the production capacities, as well as the refinement of interaction between
interrelated and interdependent structural elements of the agroLfood sector.

For the enterprises of agroLindustrial production, in the current context of agriculture transformation in Ukraine,
not only strategic management, as a driving force in the enterprise development, but also management, as a purposeful
influence of humans on the social system as a whole, which forms the whole system of production capacities strategic
management, becomes especially relevant. The strategic management farsightedness promotes production of the high
quality, safe, and competitive products in the face of the globalization challenges. In its turn, the agroLfood enterprise
management should work proactively and adapt quickly to the changes in the environment, taking into account and
verifying consumer requests.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для ефективного розвитку виробничих по(

тужностей агропродовольчого підприємства
необхідно застосовувати стратегічне управ(
ління, що також сформує цілеспрямований
комплекс управлінських заходів, які базувати(
муться на принципах виготовлення більш якіс(
ної та конкурентоспроможної продукції в умо(
вах глобалізаційних змін. На сьогодні вищезаз(
начена проблема є не досить охарактеризова(
ною, що потребує детального дослідження
стратегічного управління виробничими потуж(
ностями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна частина науковців досліджувала
проблеми пов'язані з стратегічним управлінням
підприємства, а саме: Хоружа К., Пащенко О.,
Сапельнікова Н., Вознюк Я., Юрченко Ю., Се(
рединська В., Загородна О., Гогуля О., Чухла(
та Ж. та ін. Дослідження особливостей техно(
логічного розвитку підприємств досліджували
такі науковці: Ганський В., Скриль В., Фалович В.,
Багорка М. та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Значна частина науковців приділяла все
більше уваги лише стратегічному управлінню
підприємств. Але поруч з цим значно менше

The article highlights the main problems faced by an agroLfood enterprise in the strategic management of the
production capacity, with a focus on the fundamental components of the enterprise competitiveness strategy. The authors
have developed theoretical provisions and practical recommendations for shaping a strategy for managing the agroL
food enterprise production capacities in the conditions of globalization changes. Strategic management is indispensable
for the effective development of agroLfood enterprise production capacities, which in turn will stipulate an introduction
of the motivated set of management measures based on the principles of producing better and more competitive products
in the context of globalization changes.

The production strategy of agroLfood enterprises will create a favorable environment for competition not only in the
domestic market but also in the world markets, dealing with the sale of agroLfood products. In addition, the effective
process of strategic management and technological restructuring of production has a direct impact on the country's food
security.

 Shaping, development, and implementation of the development strategy of agroLfood enterprise production capacities
will provide an opportunity to progress confidently in agrarian business, both in the domestic and foreign markets.

All this can be achieved via the introduction of highLtech equipment that can reduce energy consumption, save
production resources, and make the production process ecologically clean and safe, which is very important in the current
market environment.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, сільськогосподарське виробництво, агро=
продовольче підприємство, управління виробництвом, якість продукції.

Key words: strategy: strategic management, agricultural production, agro=food enterprise,
production management, product quality.

досліджено проблему стратегічного управлін(
ня виробничими потужностями агропродо(
вольчого підприємства. Тому ця тема має знач(
ну актуальність та потребує подальшого де(
тального дослідження. Адже саме виробнича
стратегія агропродовольчих підприємств сфор(
мує сприятливе середовище для конкурентної
боротьби не тільки на внутрішньому ринку, але
й на зовнішніх ринках, що здійснюють реаліза(
цію агроподовольчої продукції. Окрім цього,
ефективно сформований процес стратегічного
управління виробничими потужностями та тех(
нологічної реструктуризації на пряму впливає
на продовольчу безпеку країни. Дослідження
О.О. Томіліна свідчать, що державне регулю(
вання аграрного сектора слід розглядати як
процес впливу держави на відтворювальні про(
цеси та господарюючі суб'єкти галузі з метою
створення необхідних умов для їх ефективно(
го функціонування на ринкових засадах та
реалізації державних соціально(економічних і
екологічних пріоритетів, гарантування продо(
вольчої безпеки держави [13, с.148]. Формуван(
ня інституційно(економічних основ стратегіч(
ного державного управлінського впливу на
розвиток сільського господарства украй необ(
хідне [12, с. 65].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретичних

положень та методичних рекомендацій щодо
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формування стратегії управління виробничими
потужностями агропродовольчого підприєм(
ства в умовах глобалізаційних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних складних економічних умовах
господарювання підприємствам необхідно
відповідати вимогам споживачів, успішно кон(
курувати на ринку, адаптуватися до змін зов(
нішнього середовища. Вітчизняні підприємства
мають не просто пристосовуватись до змін у
зовнішньому середовищі, а випереджати такі
зміни. Сучасні умови господарювання характе(
ризуються пошуком стратегій, що дозволяють
підприємствам виживати і розвиватись в зов(
нішньому середовищі. Загострення проблем,
пов'язаних з обгрунтуванням і забезпеченням
формування стратегії розвитку підприємства
та управління цим процесом, підтверджує зна(
чущість цих питань для підприємств України.
На погляд Пащенка О., управління змінами
можна розглядати як необхідність розвитку
підприємства [8]. Особливої актуальності для
підприємств агропромислового виробництва в
нинішніх умовах трансформації сільського гос(
подарства України набирає не просто страте(
гічне управління, як необхідність розвитку
підприємства, а й управління як цілеспрямова(
на дія людей на суспільну систему загалом, яка
формує цілісну цілеспрямовану систему стра(
тегічного управління виробничих потужнос(
тей, щодо випуску якісної, безпечної та конку(
рентоспроможної продукції в умовах глобалі(
заційних викликів.

Хоружа К. зазначає, що головним чинником
розвитку будь(якого підприємства є правиль(
но сформована керівництвом стратегія, яка дає
можливість досягти чіткої поставленої мети. В
умовах жорсткої конкуренції, яка посилюєть(
ся на вітчизняному ринку агропродовольчої
продукції, коли непрофесійні дії керівництва
можуть коштувати великих утрат, а іноді й бан(
крутства підприємства, поволі проходять часи
інтуїтивного ухвалення рішень на основі суб'єк(
тивного вибору напрямів і шляхів розвитку
учасників ринку. Все частіше жорстко ставить(
ся проблема вибору чіткої та погодженої стра(
тегії, політики стратегічного управління і пла(
нування як для кожного підприємства окремо,
так і для галузі загалом [15, с. 281].

На думку Багорки М., нові умови господа(
рювання змінюють застаріле стереотипне
відношення до планування, як до процесу, що
в повній мірі керований державними установа(
ми. На перший план виходить необхідність но(

вого розуміння планування, визначення роз(
витку підприємства, формування його стійко(
го становища на ринку завдяки виробництву
конкурентоздатної, якісної та необхідної спо(
живачам продукції [1]. Що наразі є не мало
важливо, адже споживчі переваги повинні бути
як основоположним фактором формування
стратегії управління виробничих потужностей
або за необхідності реструктуризації вироб(
ництва аропродовольчого підприємства. Перш
ніж розглянути процес формування стратегіч(
ного управління виробничими потужностями
необхідно охарактеризувати, що ж являє со(
бою стратегічне управління та її особливості
формування та розвитку.

Окремі автори вважають, що виникнення
теорії та практики стратегічного управління є
закономірним наслідком еволюції та існуван(
ня певних передумов, що викликали не(
обхідність посилення стратегічного характеру
практики управління. Зокрема можна виділи(
ти наступні фактори, що виступили передумо(
вами становлення стратегічного управління [5,
c. 47]: швидке та невпинне зростання кількості
завдань, що викликані змінами у внутрішньо(
фірмовому та зовнішньому середовищі, біль(
шість з яких були принципово новими та їх не(
можливо було вирішити на основі існуючого
інструментарію теорії та практики управління;
розширення географічних меж національних
економік, що викликане глобалізацією еконо(
міки та розширення меж ринків; посилення ди(
намізму, непередбаченості та нестабільності
зовнішнього середовища; загострення та інтен(
сифікація конкурентної боротьби; швидке та
невпинне розгортання науково(технічного
прогресу; диверсифікація та виникнення нових
видів діяльності; підвищення вимог до профе(
сійно(кваліфікаційного рівня та виникнення не(
обхідності у постійному професійно(кваліфі(
каційному вдосконаленні. Зазначене потребує
розгляду поняття стратегічного управління.

Стратегічне управління — це управління
підприємством, яке спирається на людський
потенціал, орієнтує виробничу діяльність на
запити споживачів, здійснює гнучке регулю(
вання і своєчасні зміни, які відповідають ви(
кликам з боку оточення і дозволяють досягати
конкурентних переваг, що в результаті забез(
печує стабільне функціонування і розвиток
підприємства, досягнення його цілей у довгос(
троковій перспективі [9].

На думку Юрченко Ю., стратегічне управ(
ління є найбільш розвиненою частиною менед(
жменту і являє собою сферу науково(практич(
них знань про стратегічні аспекти управління
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підприємством — про принципи, методи,
інструментарій, методологію та засоби ефек(
тивного досягнення цілей розвитку підприєм(
ства в довгостроковій перспективі, а виникнен(
ня стратегічного управління та затвердження
його як самостійного напрямку менеджменту
носило об'єктивний еволюційний характер і
було обумовлено появою невизначеності та
посилення непередбаченості та динамізму в
економіці. Водночас роль і значення стратегіч(
ного управління протягом останніх десятиліть
істотно підвищилися, оскільки стратегічне
управління довело свою ефективність та діє(
вість як концепції управління [17]. Зазначене
потребує детального характеристики складо(
вих стратегії забезпечення конкурентоспро(
можності підприємства.

На думку Фалович В., складовими частина(
ми стратегії забезпечення конкурентоспро(
можності підприємства є:

— товарно(ринкова: номенклатура й асор(
тимент продукції та ступінь їх оновлення, мас(
штаби виробництва, якість продукції, реклама,
обслуговування споживача, ціноутворення;

— ресурсно(ринкова: обсяг ресурсних за(
пасів і частота їх поповнення, якість ресурсів,
поведінка на ринку ресурсів;

— технологічна: характер технології,
ступінь стабільності технології, НДДКР (нау(
ково(дослідні та дослідно(конструкторські
роботи) та оновлення технології, технологічні
розриви;

— інтеграційна: вертикальна, горизонталь(
на та діагональна інтеграції;

— інвестиційно(фінансова: залучення
зовнішніх фінансових ресурсів, повернення за(
лучених коштів, інвестування власних коштів;

— соціальна: чисельність, взаємозамінність
та диференціація робітників, ступінь патерна(
лізму, соціальний тип колективу;

— управлінська: тип управління, організа(
ційна структура, управлінські комунікації тощо
[14].

Для розроблення управлінської стратегії
технологічного розвитку агропродовольчого
підприємства необхідно враховувати енерго(
ефективні, ресурсозберігаючі технології, які
були ефективно апробовані на виробничих
підприємствах. Так, Ганський В. та Скриль В.
розглядають стратегію технологічного розвит(
ку як проєкт (модель) проведення головних
технологічних дій, необхідних для реалізації
корпоративних стратегій, які спрямовані на
певне оновлення окремих компонентів вироб(
ництва, реалізації та споживання продукції. До
таких компонентів можна віднести [2]:

— номенклатуру, асортимент, масштаби
виробництва та якість продукції (створення
нової або удосконалення існуючої);

— управління ресурсами підприємств (нові
методи співпраці з постачальниками ресурсів,
методи управління запасами ресурсів);

— розроблення чи нове використання тех(
нологій (використання ноу(хау, патентів тех(
нологічних ідей та раціоналізаторських пропо(
зицій);

— засоби стосунків із партнерами та інши(
ми суб'єктами зовнішньої інфраструктури (ви(
користання різних методів створення відносин
із суб'єктами зовнішнього середовища);

— характер управління підприємствами (за(
стосування нових технологій менеджменту).

 Діхтера І.Г. Шнайдера пропонує під час
розроблення стратегії технологічного розвит(
ку підприємств враховувати технологічні рам(
кові умови: перервність технологічного розвит(
ку та динаміку зміни технологій: на ринках
відбуваються технологічні стрибки, тобто
здійснюється турбулентність технологічного
розвитку, що являє собою підвищений та важ(
ко оцінюваний ризик, і до того ж технологічні
ноу(хау застарівають настільки ж швидко, як і
виробниче обладнання; злиття традиційно роз(
межованих технологічних сфер (концепція
Computer(Integrated Manufacturing CIM —
комп'ютерне інтегроване виробництво, що пе(
редбачає комплексне використання виробни(
чої, транспортної, комунікаційної, комп'ютер(
ної, робототехніки тощо); зростання склад(
ності технологій, що викликане, зокрема,
збільшенням обсягу технологічних інновацій,
зростаючим злиттям різних за напрямами
діяльності компаній [4, с. 28]. Все це потребує
агроінновацій, які сформують передумови
стратегії технологічного розвитку. Поняття
агроінновацій більшість науковців і практиків
розглядає як впровадження в аграрну сферу
технологічних, технічних, організаційних, еко(
номічних, екологічних, селекційно(генетичних
та інших видів інновацій з метою отримання
економічного, екологічного, соціального ефек(
тів, що забезпечить зміни в якості життя та ком(
поненті живої природи (тварини чи рослини).
Формуванню та впровадженню інноваційних
стратегій розвитку підприємств передує процес
раціоналізації управління сільськогосподарсь(
ким виробництвом, який, також, включає роз(
робку комплексу організаційно(технічних і
соціально(економічних заходів, що забезпечу(
ють більш ефективне використання землі, ро(
бочої сили, техніки та інших ресурсів, створен(
ня сприятливих умов праці й побуту праців(
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ників, запровадження нових технологій та які(
сне вдосконалення систем виробництва [3].

На нашу думку, стратегічне управління ви(
робничими потужностями це — специфічний
вид управління, що здійснюється з метою удос(
коналення технології виробництва продукції
задля удосконалення якості та безпечності про(
дукції, а як наслідок завоювання нових позицій
як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
Вищезазначений вид управління потребує виок(
ремлення основних складових, які формують
виробничу стратегію агропродовольчого під(
приємства (рис. 1). Із метою задоволення потреб
споживачів, завоювання більшої частки ринку
підприємство змушене вдосконалювати спо(
живчі якості продукції, технологію її виготов(
лення. Це вимагає впровадження відповідної
системи безперервного підвищення якості всіх
організаційних процесів, процесів виробництва
і сервісу (Total Quality Management).

Така система здатна інтегруватися з різни(
ми системами управління, а її використання дає
можливість підприємству сформувати нові
взаємовідносини між підрозділами, змістивши
акцент із функцій на процеси, які узагальню(
ють усі необхідні операції для задоволення по(
треб споживачів. Наявність у підприємства сер(
тифікату на відповідність стандарту ISO серії
9001 є свідченням того, що основні бізнес(про(
цеси функціонують ефективно й орієнтовані на
випуск якісної продукції, а підприємство праг(
не до постійного поліпшення діяльності, вико(
ристовуючи загальновизнані підходи та прин(
ципи. Це дає змогу розширити клієнтську базу,
вийти на міжнародні ринки збуту, знизити ви(
трати на забезпечення якості (витрати на ви(
правлення браку, повторне обслуговування і
т.п.), вдосконалити культуру виробництва,
збільшити його рентабельність [10]. Основним

елементом системи якості продукції є форму(
вання нової концепції управління, контроль
безпечності продуктів харчування, вдоскона(
лення менеджменту на засадах світового до(
свіду. З метою контролю якості продукції на
всіх етапах виробництва, необхідно створити
чітку комплексну систему якості. Упроваджен(
ня систем управління якістю, що відповідають
міжнародним стандартам ІSО серії 9000, доз(
волить: поліпшити імідж та зміцнити репутацію;
підвищити задоволеність клієнтів та ефек(
тивність існуючої системи управління якістю;
забезпечити гнучке управління підприємством,
спростити й прискорити процедури взаємодії
з клієнтами, скоротити брак, виробничі витра(
ти тощо; підвищити прибутки, поліпшити
організацію управління підприємством, залуча(
ти інвестиції [11, с. 316]. "Впровадження тех(
нологічної стратегії розвитку потребує знач(
них капіталовкладень" — зазначають Ганський
В. та Скриль В. На сьогодні перед керівниками
вітчизняних підприємств постає проблема не(
відповідності між бажаним, відображеним у
цілях, станом об'єкта управління і його поточ(
ним станом. Цей дискретний інтервал між на(
явними тенденціями розвитку і бажаними мож(
на заповнити шляхом [2]: пошуку нових мож(
ливостей зростання; визначення таких сфер
діяльності, де підприємство є конкурентоспро(
можним; розроблення заходів щодо підвищен(
ня конкурентоспроможності підприємства в
існуючих сферах діяльності; перерозподілу
ресурсів з неперспективних на конкуренто(
спроможні напрями діяльності; розв'язання
проблем злиття, поглинання, реструктуризації
або ліквідації окремих підсистем з метою до(
сягнення синергетичного ефекту; активного
пошуку інновацій різних типів для забезпечен(
ня досягнення потрібних параметрів.

Основні складові 
стратегічного управління 

виробничими потужностями

Екологізація 
виробництва 

Споживчі переваги Ресурсозберігаючі 
технології 

Якість та безпечність 
продукції  

Енергозберігаючі 
технології 

Рис. 1. Основні складові стратегічного управління виробничими потужностями
агропродовольчого підприємства

Джерело: розроблено авторами.
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Підприємство у своїй діяльності повинно
враховувати інтереси споживачів і їх вимоги до
якості продукції, робіт, послуг. Невиконання
договірних зобов'язань обертається для
підприємства не тільки зменшенням виручки і
виплатою штрафних санкцій, а й в умовах кон(
куренції призводить до втрати ринків збуту
продукції і спаду виробництва. Для оцінюван(
ня рівня задоволеності вимог споживачів і до(
тримання дисципліни постачання можуть бути
використані: показники тривалості виконання
замовлення, доступності товарних запасів для
споживачів, коефіцієнти асортиментності,
якості та ритмічності. Не можна не враховува(
ти, що оплата штрафів, неустойок за порушен(
ня умов договору, а також відшкодування
збитків не звільняють підприємство без згоди
споживача від виконання зобов'язань по по(
ставках продукції, виконанню робіт, послуг
[10]. На процес формування стратегії агропро(
довольчого виробництва впливають об'єктивні
та суб'єктивні фактори. До об'єктивних нале(
жать: вплив кліматичних умов на сільське гос(
подарство; сезонність виробництва; тривалий
інтервал між періодами понесених витрат та
отриманням доходу; використання у виробни(
чому процесі частини продукції власного ви(
робництва; різні умови зберігання та збуту про(
дукції; використання як засобів та предметів
праці живих організмів; використання землі як
одного з ресурсів виробництва. До суб'єктив(
них належать: реформи в аграрному секторі;
низький рівень концентрації та монополізації
сільськогосподарського виробництва; субси(
діювання аграрного сектору економіки; низь(
ка рентабельність сільськогосподарської діяль(
ності; необхідність постійного визначення рин(
кової вартості біологічних активів. Зазначимо,
що виробничий процес у сільському госпо(
дарстві залежить не тільки від галузевих особ(
ливостей, але також від наукових, технічних,
біологічних, соціальних та економічних фак(
торів [7]. Стратегічне управління не може бути
універсальним для будь(яких ситуацій і задач.
Воно має такі обмеження [16]:

1. Стратегічне управління не може дати точ(
ного і детального опису стану підприємства та
його положення у бізнес(середовищі. Це су(
купність якісних характеристик підприємства,
що стосуються майбутнього стану, його поло(
ження в конкурентному середовищі, потенціа(
лу необхідного для виживання.

2. Система стратегічного управління — це
певна філософія чи ідеологія бізнесу, що не
повинна зводитися до набору формалізованих
правил, процедур і схем. При розробці стратегії

необхідне поєднання інтуїції і мистецтва, висо(
кого професіоналізму і творчості менеджерів і
залучення всіх працівників до реалізації стра(
тегії.

3. Для впровадження системи стратегічно(
го управління необхідні великі витрати часу та
ресурсів, треба також створити спеціальний
підрозділ, що буде відповідати за всі питання,
пов'язані зі стратегічним аналізом і простим
моніторингом зовнішнього середовища, роз(
робкою і виконанням стратегії.

4. У ринкових умовах помилки під час вибо(
ру стратегії не можна виправити жодними
ефективними прийомами оперативного менед(
жменту, що призводить до поразки в конку(
рентній боротьбі.

5. За стратегічного управління часто заба(
гато уваги приділяють стратегічному плануван(
ню. Проте розробка стратегічного плану не
настільки важлива. Головне — це реалізація
стратегічного плану, проведення змін, що при(
зводить до опору персоналу та відбувається зі
значними складнощами.

На наш погляд, основними складовими
стратегії забезпечення конкурентоспромож(
ності підприємства є: рівень розвитку міжгалу(
зевих економічних відносин, які формують у
сучасних умовах стратегічну основу сталого
економічного зростання сільського господар(
ства країни; створення сприятливих умов для
ефективного розвитку агропродовольчого
підприємства у стратегічних пріоритетних на(
прямах, які передбачають єдність економічних,
соціальних та екологічних інтересів суспіль(
ства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, формування, розроблення
та реалізація стратегії розвитку виробничих
потужностей агропродовольчого підприєм(
ства надасть можливість впевнено розвивати(
ся в аграрному бізнесі, як на внутрішньому,
так і на зовнішніх ринках. Все це можливо ре(
алізувати шляхом впровадження високотех(
нологічного обладнання, яке зможе зменши(
ти енерговитрати, зберегти виробничі ресур(
си та екологізувати процес виробництва про(
дукції, що на сьогодні в умовах екологічної
кризи не є мало важливим. Подальші дослід(
ження в цьому напрямі стануть споживчі пе(
реваги та їх виплив на технологічну реструк(
туризацію агропродовольчого підприємства
України.
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CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM OF KHERSON REGION:
STATE AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT

У статті досліджено поняття "культурноLпізнавальний туризм", вивчено його об'єкти та основні напрями, які
характеризують значимість та суть цієї категорії. З'ясовано, що такий вид туризму носить окрім інформаційного
характеру, ще пізнавальний, освітній та елітарний характер, з поширення й роз'яснення культурної ідеї, що направL
лений на задоволення потреб споживача через використання туристичного продукту. Визначено, що на регіональноL
му рівні між культурою та туризмом існує конвергенція через формування спільних ознак, які безпосередньо розL
кривають їх суть та напрями для отримання позитивного ефекту. Досліджений стан розвитку культурноLпізнавальL
ного туризму на прикладі Херсонської області. Проаналізовано вплив культурноLпізнавального туризму на соціальL
ноLекономічний розвиток регіону. Охарактеризовано перелік основних об'єктів культурної спадщини Херсонщини,
що мають національне значення та занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Визначені персL
пективні заходи, що спонукатимуть до системного розвитку культурноLпізнавального туризму на Херсонщини та
можуть бути пристосовані для будьLякого регіону країни.

The article examines the concept of "cultural tourism", studied its features and the main areas that characterize the
importance and essence of this category. It is found that this type of tourism is also informational, more informative,
educational and elitist nature, in the dissemination and understanding of cultural ideas aimed at meeting the needs of the
consumer through the use of the tourist product. Determined that at the regional level between culture and tourism there
is convergence through the formation of the common symptoms that directly reveal their essence and directions for
obtaining a positive effect. We study the development of cultural tourism on the example of Kherson region. Analyzes
the impact of cultural tourism on the socioLeconomic development of the region. Characterized by a list of major cultural
heritage of Kherson region, of national importance and listed in the State register of immovable monuments of Ukraine.
Identified promising activities that will encourage the systemic development of cultural tourism in the Kherson region
and can be adapted for any region of the country.

The imbalance between the naturalLhistoricalLculturalLtourism potential of Kherson region and implementing an
effective mechanism for the development of the tourism industry. There is an objective need in the formation of strategies
based on strengthening the region's competitive advantages and marketing strategies on the availability of market
segments, increased competition between domestic and outbound tourism. In addition, in the context of the global crisis
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм є ключовим чинником соціально(

економічного розвитку національної економі(
ки, який спонукає до зростання цивілізаційних
орієнтирів та є важливою складовою розвитку
економіки, соціальної, культурної та духовних
сфер. На сьогодні сформувалося розуміння
того, що треба зберігати історичне та культур(
не надбання та різноманіття, через популяри(
зацію його значимості. Водночас культурно(
пізнавальний туризм стає актуальним у плані
розвитку на регіональному та державному
рівнях та має вплив на соціально(економічну
сферу, екологічний стан, зовнішньоекономіч(
ну діяльність та навіть на міжнародні взаємо(
відносини.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням культурно(пізнавального туриз(
му як чинника збереження та популяризації
культурної спадщини регіону займалися як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці до яких
відносять: А. Аветисова, Г. Вишневська, В. Ге(
расименко, Г. Карпова, Л. Малюк, Г. Папірян,
С. Попович, Дж. Уокер, А. Чудновський та ін.
У своїх працях вони розкривали проблеми, що
стримують економічне зростання та розвиток
туристичної сфери на мезо( та макрорівнях.
Таким чином, виникає об'єктивна необхідність
проведення наукового дослідження стану роз(
витку культурно(пізнавального туризму на ре(
гіональному рівні, детального вивчення та його
аналізу, що стало об'єктом для вивчення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення сутності

культурно(пізнавального туризму, досліджен(

and the strengthening of quarantine measures accutest increase in demand for domestic tourism product. Therefore, the
revitalization and development of cultural tourism has the ability to fully satisfy the need for a competitive national
tourist product, which is able to withstand internal and external competition. Cultural tourism is aimed at expanding the
cultural horizons of the individual, the tourist gets the information and the knowledge that he needs that will meet
current cultural needs. Therefore, under such a condition, we can speak not only about the educational and cognitive
component of this type of tourism, but also about obtaining the economic effect of its introduction.

Ключові слова: культурно=пізнавальний туризм, туристичний продукт, об'єкти культур=
ної спадщини, архітектурні пам'ятки, конвергенція культури і туризму.

Key words: cultural tourism, tourism product, cultural heritage, architectural monuments,
convergence of culture and tourism.

ня його стану та визначення перспектив по(
дальшого розвитку у Херсонській області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У період стрімкого розвитку науково(тех(
нічного прогресу туристична сфера економіки
України знаходиться в умовах постійних транс(
формаційних змін. Це зумовлює щорічне
збільшення кількості інноваційних видів туриз(
му для підвищення популяризації регіону та
зацікавленості населення у вивченні власної
історії та культури. Найбільш поширеними ви(
дами на сьогодні є космічний туризм, джайлоо(
туризм, домашній туризм, геокешинг (geoca(
ching), культурно(пізнавальний туризм тощо.

За останні роки зросла роль та внесок куль(
турної і туристичної сфер у соціально(еконо(
мічний розвиток регіонів та формування онов(
леного туристично(рекреаційного простору.
Тісний взаємозв'язок та взаємовплив, які ма(
ють ці два напрями підсилюють їх взаємодію як
окремих сфер, а у підсумку призводять до зро(
стання загального позитивного ефекту вже на
макрорівні [3]. Виходячи з цього, стверджува(
ти говорити про конвергенцію культури і туриз(
му, культура — це задоволення пізнавальних,
естетичних потреб, що лежать в основі туриз(
му, роль якого полягає в задоволенні культур(
них потреб населення, тому враховуючи сказа(
не виникає необхідність в появі такого виду ту(
ризму як культурно(пізнавальний. Вищезазна(
чене передбачає формування комплексу
спільних рис, подолання суперечностей через
знаходження компромісів тим самим підсилю(
ючи кожну із туристично(культурних сфер
розкриваючи їх наявний потенціал у процесі
еволюційного розвитку.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2020

39

Вперше поняття "культурно(пізнавальний
туризм" було запропоновано та розглянуто на
Всесвітній конференції з культурної політики
та його почали активно використовуватися з
1982 р. Під цією категорією прийнято розуміти
згруповану сукупність популярних історичних,
пам'ятних, географічних місць, що становлять
культурне надбання регіону, країни, що є дос(
тупною до широкого кола людей при цьому
веде до реалізації освітньої функції туризму.
Метою такого туризму є ознайомлення, попу(
ляризація серед населення визначних пам'яток
культури (історичних, архітектурних, мистец(
тва) та етнічних особливостей життя народо(
населення. UNESCO виділяє культурно(пізна(
вальний туризм в окремий кваліфікаційний вид,
який має свої особливості, що відмінні від інших
видів. Міжнародна рада з охорони пам'яток та
історичних місць (ICOMOS) характеризує цю
дефініцію як певну організовану діяльність, що
несе пізнавальний, освітній та елітарний харак(
тер з поширення й роз'яснення культурної ідеї.
Також за своєю суттю культурно(пізнавальний
туризм носить не тільки інформаційний харак(

тер, за ним існує більш глобальна місія — збе(
реження культурної спадщини, самобутності
регіону, а також вирішення суперечних питан(
ня, які існують між культурою та туризмом.

До об'єктів культурно(пізнавального туриз(
му відносять пам'ятки культової, цивільної та
ландшафтної архітектури, музеї, театри, вис(
тавкові зали, пам'ятники археології, сільські ет(
нопоселення, соціально(культурний сервіс,
замки, фортеці, палаци, місця пов'язані з істо(
рією та історичною спадщиною регіону, об'єкти
етнографії, народні промисли й ремесла, цент(
ри прикладного мистецтва.

Виділяють чотири основні напрями куль(
турно(пізнавального туризму до яких відно(
сять [4]: історико(археологічний туризм; етно(
графічно(краєзнавчий туризм; архітектурно(
історичний туризм; симпозіумний туризм.

Наведений перелік основних напрямів у
повній мірі характеризує наявну історичну
спадщину Херсонщини, що є підгрунтям до
формування та розвитку оновленого туристич(
ного простору регіону. Область, так історично
склалося, багата на культурно(пізнавальні па(

Рис. 1. Основні об'єкти культурної спадщини Херсонської області національного значення,
які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

Джерело: [5].
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м'ятки сфери туризму. Херсонщина унікальний
край, де ефективно поєднані ряд чинників при(
родних, історичних та культурних, що є пер(
шопричиною, чому саме ця область має розви(
вати туристичну сфери використовуючи в по(
вному обсязі наявний потенціал. Регіон володіє
достатнім культурно(історичним потенціалом,
який спроможний задовольнити потребу спо(
живача не покидаючи територію області та за(
цікавити відвідувачів з інших регіонів і навіть
інших країн. Херсонщина має всі передумови
для формування туристичного продукту, який
зможе вдовольнити попит як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку та зробити турис(
тичну галузь однією з провідних у економічно(
му розвитку регіону [6].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03.09.2009 р. № 928 до культурно(
історичної спадщини Херсонщини відносять
35 об'єктів, що мають національне значення
(рис. 1).

Культурна спадщина Херсонщини різнома(
нітна на такі види, типи та категорії пам'яток
як історичні, монументального мистецтва та
археології. Вона налічує 5743 об'єктів, з яких
археологічних — 3417; історичних — 2259; ми(
стецтва — 67, з них 35 мають статус національ(
ного значення: археології — 29, історії — 3,
мистецтва — 3. Культурна спадщина регіону
представлена як всесвітньо відомими об'єкта(
ми до яких відносять Кам'янську Січ, кладови(
ще запорізьких козаків і могилу кошового ота(
мана Костя Гордієнка, Олешківську Січ, Поло(
вецьких кам'яних скульптур, а також тими
об'єктами, що мають національне та регіональ(
не значення. Основний історико(культурний
фонд Херсонщини представлений також в му(
зеях регіону, які у загальній кількості налічу(
ють понад 9589 одиниць експонатів, за офіцій(
ними даними Херсонської обласної державної
адміністрації відвідуваність щороку складає
понад 50,3 тис. осіб.

Одним з районів в області, який багатий на
культурно(історичні, археологічні, архітек(
турні пам'ятки, де в першу чергу слід розвива(
ти культурно(пізнавальний туризм є Берис(
лавський район. Він відомий найбільш компак(
тним розміщення історичних поселень: с. Тя(
гинка (перша згадка про запорізьких козаків),
м. Берислав (Кизикермен, Доган), с. Червоний
Маяк (Бізюків монастир), с. Республіканець
(Кам'янської Січі), с. Качкарівка, де знаходить(
ся архітектурна пам'ятка — Покровська церк(
ва.

З кожним роком область поповнює перелік
культурно(історичних об'єктів для відпочинку

та туризму. У 2019 р. на брифінгу з нагоди Все(
світнього дня туризму департаментом туризму
та курортів були повідомлені наступні дані: ре(
гіон за аналізований рік відвідало близько 4 млн
відвідувачів, до обласного зведеного бюджету
надійшло понад 25 млн грн, з яких 5,6 млн грн
становить туристичний збір та було відкрито
57 нових закладів відпочинку і туризму. Депар(
тамент туризму та курортів оприлюднив інфор(
мацію, що до ТОП(5 областей, мешканці яких
проявили зацікавленість культурно(пізнаваль(
ними пам'ятками Херсонщиною у 2019 р. увій(
шли Дніпропетровська, Миколаївська, Одесь(
ка, Запорізька, Київська [6 ].

За даними департаменту туризму та ку(
рортів Херсонської обласної державної адмі(
ністрації до першої сімки найпопулярніших та
цікавих місць регіону можна віднести: Хер(
сонську фортецю, башту Вітовта, антропо(
морфні скульптури (14 скіфських баб), Свято(
Григорівський Бізюків чоловічий монастир,
виноробне господарство князя П.М. Трубець(
кого, Джарилгацький маяк, Кам'янську Січ [7].

Візитівкою культурно(пізнавального туриз(
му області є єдина в Європі природня пустеля
— Олешківські піски, 100 тис. га рукотворного
лісу, що вважається найбільшим у світі, горні
ландшафти посеред степу "Станіславські кручі"
найбільші в Європі безлюдні острови — Бірю(
чий та Джарилгач. Херсонщина — це єдиний
регіон в Україні, який має одразу вихід до двох
морів — Чорного і Азовського. Область має
12 курортних населених пунктів, де про(
тяжність морської берегової лінії понад 450 км,
200 км обладнаних піщаних пляжів та найдов(
ша піщана коса в світі — Арабатська стрілка. В
області нараховується на сьогодні понад 70 ро(
довищ цілющих бальнеологічних ресурсів
(мінеральних і термальних вод, лікувальних
грязей, ропи соляних озер) серед яких унікаль(
не Лемурійське озеро з водою рожевого коль(
ору, що вважають цілющим курортом міжна(
родного значення [8].

До культурно(пізнавального туристичного
фонду Херсонщини відносять 4 національні
природні парки: "Азово(Сиваський", "Олеш(
ківські піски", "Джарилгацький", "Нижньодні(
провський" та 2 з 4 в Україні біосферних запо(
відники: Чорноморський та Асканія(Нова, що
охороняються ЮНЕСКО [8]. Історико(куль(
турної спадщина регіону налічує 5 тис. об'єктів,
серед яких найбільшу цінність становлять Ка(
м'янська та Олешківська Січі [8].

Також туристична інфраструктура області
характеризується наявною кількістю створе(
них об'єктів для відпочинку. На сьогодні їх по(
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над 1000 закладів, до яких входять 49 установ
дитячого відпочинку та оздоровлення, 60 садиб
зеленого туризму, 51 готельний комплекс [10].
На 2020 туристичний сезон будуть відкриті в
області такі туристичні локації: музей просто
неба біля пам'ятника "Легендарна тачанка",
будинок(музей Остапа Вишні, а також запові(
дник "Амадока" в с. Червоний Маяк [9].

Таким чином, спостерігається дисбаланс
між природно(історико(культурно(туристич(
ним потенціалом Херсонської області та впро(
вадженням ефективного механізму розвитку
туристичної галузі. Виникає об'єктивна потре(
ба у формуванні стратегій, що базуються на
посиленні конкурентних переваг регіону та
стратегій просування на вільні ринкові сегмен(
ти, посилення конкуренції між внутрішнім та
виїзним туризмом. Окрім цього, в умовах світо(
вої кризи та посилення карантинних заходів
очікуєтеся збільшення попиту саме на внут(
рішній туристичний продукт. Тому активізація
та розвиток культурно(пізнавального туризму
має можливість у повному обсязі задовольни(
ти потребу у якісному конкурентоспроможно(
му національному туристичному продукті, що
здатний витримати внутрішню та зовнішню
конкурентну боротьбу.

ВИСНОВОК
Культурно(пізнавальний туризм направле(

ний на розширення культурного кругозору
особистості, водночас турист отримує ту
інформацію та ті знання, яких він потребує, які
зможуть задовольнити його наявні культурні
потреби. Тому за такої умови можна говорити
не тільки про освітньо(пізнавальну складову
даного виду туризму, а й про отримання еко(
номічного ефекту від його впровадження. Сьо(
годні Херсонщина має всі передумови для роз(
витку культурно(пізнавального туризму, цьо(
му сприяє наявна історико(культурна спадщи(
на, щорічне розширення кількості інфраструк(
турних об'єктів, що спонукають до постійного
розвитку туризму на території регіону. За
останні роки туристична індустрія області харак(
теризується також розширенням будівництва
яхт(клубів, дельфінаріїв, аквапарків, готельно(
апартаментних комплексів, кінно(спортивних
клубів, бальнеологічних центрів тощо. Зважа(
ючи на це, така галузь потребує систематичних
фінансових надходжень у матеріально(техніч(
ну базу та в розвиток нових напрямів туризму,
адже Херсонщина територія, де ще більш актив(
но можна розвивати сільський, зелений, вин(
ний, екологічний, гастрономічний, подієвий та
інші виду туризму. Тому турист є центром даної

індустрії, який прагне отримати бажаний тури(
стичний продукт і в цьому напрямі регіональна
туристична сфера має розширюватися та підви(
щувати до себе інтерес, який в кінцевому
підсумку призведе до отримання прибутку.

До перспектив подальшого розвитку куль(
турно(пізнавального туризму на Херсонщини
відноситься:

— розширення території, яка буде надана
під заповідання, тим самим буде збережена її
первозданність та збільшиться коло об'єктів
для відведення їх для використання у турис(
тичній сфері регіону;

— систематичне використання всього наяв(
ного історико(культурного потенціалу регіону,
через створення, оновлення туристичних мар(
шрутів, які б максимально ефективно викорис(
товували пізнавальну функцію для кожного
туриста;

— залучення туриста до безпосередньої
участі у культурних подіях, заходах, практи(
ках, що дадуть змогу йому поринути в історич(
не минуле регіону та відчути буденність життя
того часу, познайомитися з традиціями, худож(
ньою культурою і мистецтвом, різними форма(
ми проведення дозвілля;

— проведення автентичних фестивалів (га(
строномічних, історичних, етнічних, музичних,
мистецьких), створення нових форм екскур(
сійного обслуговування з акцентом на популя(
ризацію культурно(історичної спадщини ре(
гіону, регіонального продукту, що зможе
підвищити рейтинг туристичної привабливості
області і тим самим збільшить роль культурно(
пізнавального туризму в соціально(економіч(
ному розвитку Херсонщини;

— почати вивчати нові тенденції туристич(
ної галузі: соло подорож, еко(подорож, пер(
соналізація (послуга, відвідане місце чи ін., що
відповідає індивідуальним запитам туриста),
автоматизація процесів туристичної сфери
(чат(боти, інтернет(чати, спеціальні додатки) їх
використання на Херсонщині допоможе роз(
крити індивідуальний підхід регіону до кожно(
го відвідувача.

Отже, Херсонщина унікальна територія з
своїм історичним, культурним, архітектурним
та природнім надбанням, що має достатньо
конкурентних переваг, які розкривають її мож(
ливість у формуванні і розвитку культурно(
пізнавального туризму регіону.
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Кластер туризму і рекреації, як складна система, не тільки підтримує свою цілісність (на основі віддаленої обL
робки та зберігання даних), він орієнтований на використання великих масивів структурованих та неструктурованих
даних. Така особливість пов'язана з тим, що управління розвитком має формувати цілісне середовище впливу на
діяльність учасників. Це середовище має спонукати їх до реалізації намічених цілей та містити такі складові елеменL
ти: багаторівневе, складне цілеутворення; регулювання поведінки та діяльності учасників; інформаційний обмін (в
залежності від різних моделей розгортання харного середовища).

Регіоналістична парадигма управління розвитком кластерів туризму і рекреації має містити підсистеми вищого
рівня та управління розвитком учасників.

Окреслене вимагає трансформації Збалансованої Системи Показників, як простої моделі системного опису діяльL
ності у складну, дворівневу. Збалансована Система Показників у подальшому визначатиме специфіку побудови паL
радигми управління розвитком кластерів туризму і рекреації. Таким чином, формулювання цілей статті спрямоване
на виділення та опис регіоналістичної парадигми управління розвитком кластерів туризму і рекреації.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у апробації регіоналістичної парадигми управлінL
ня інтегрованими зусиллями з розвитку підприємств кластеру туризму та рекреації на конкретних моделях (що грунL
тується на цільовому підході до управління).

The Tourism and Recreation Cluster, as a complex system, maintains its integrity (based on remote data processing
and storage) and is oriented towards the use of large volumes of structured and unstructured data. This feature is related
to the fact that the management of their development should create a holistic environment for influencing the activities
of the participants, motivating them to achieve the objectives and incorporating such elements. Namely: multiLlevel
complex objectives; regulation of the behavior and activities of cluster members at all levels; information exchange
according to different deployment models.

Regional Tourism and Recreation Cluster Management Paradigm should contain topLlevel subsystems and
participatory development management.

The highlighted above features require the transformation of the Balanced Scorecard as a model of a simple, systematic
description of activities into a multiLlevel model, which will determine the specifics of the construction of the development
of tourism and recreation cluster management paradigm. The purpose of the article is thus to highlight and describe the
regional Tourism and Recreation Cluster Management Paradigm.

Such transformational changes of Balanced Scorecard are needed: 1) Selection of the component "strategy of
integrative development", as the primary basis of balancing (level 1). This is due to the need for an overall integrated
programmer of action. All integrative development strategies of a cluster have stages of development that should be
supported by the strategies of all actors at the second level of the Balanced Scorecard. So it is expedient to highlight the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Кластерний розвиток регіонів передбачає,
що його основою є система захисту від збоїв,
яка інтегрована із системами корпоративного
управління кластером, системами управління
територіальними або іншими об'єднаннями
учасників кластеру. Це потребує специфічної
регіоналістичної парадигми управління розвит(
ком кластерів туризму і рекреації, необхідної
для передачі змісту управління кластером та
розвитком учасників. Ця модель має підтриму(
вати свою цілісність на основі віддаленої об(
робки та зберігання даних та орієнтуватися на
великі масиви даних. Така особливість пов'я(
зана з тим, що управління розвитком кластерів
туризму і рекреації загалом — це середовище
впливу на діяльність учасників, що спонукає до
реалізації намічених цілей. Це середовище
містить у собі такі елементи: багаторівневе,
складне цілеутворення; регулювання поведін(
ки та діяльності учасників; інформаційний
обмін. Водночас регіоналістична парадигма уп(
равління розвитком кластерів туризму і рекре(
ації має містити підсистем вищого рівня та рівня
управління розвитком учасників. Окреслене
вимагає трансформації Збалансованої Систе(
ми Показників у модель, яка у подальшому виз(
начатиме специфіку побудови парадигми уп(
равління розвитком кластеру туризму і рекре(
ації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Так, серед досліджень, в яких започаткова(
но розв'язання зазначеної проблеми і на які
спирається автор, слід виділити праці: Н.В. Бон(
дарчука (яким проведено узагальнення мето(
дичного підходу до світового та вітчизняного
досвіду функціонування кластерів [1]), І. Чи(
каренко (якою визначено конструктивне ядро,

"development strategy" for the cluster member or pool of participants; 2) Selection of the components "fault tolerant"
(level 1) and "maintenance in the cluster" (level 2) instead of the existing — "business processes". The need is related to
the changing environment of participants in the cluster; 3) Selection of the component "the target clients of the cluster"
(level 1) and "the target clients of the cluster member" instead of the existing "clients" (level 2).

Ключові слова: кластер, Збалансована Система Показників, цільовий підхід, управління,
модель.

Key words: cluster, Balanced Scorecard, targeted approach, management, model.

що може стати основою переходу до кластер(
ного управління регіоном [7]), О.В. Музичен(
ко(Козловська (якими сформовано рекомен(
дації щодо державного управління кластерами
[5]). Водночас дослідження узагальнюють ук(
раїнську практику діяльності кластерів, які
створені без належного економіко організа(
ційного обгрунтування. Окреслені положення
актуалізують дослідження, щодо управління
розвитком кластерів у т.ч. у руслі не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим при(
свячується означена стаття, а саме забезпечен(
ня управління кластером у розрізі підсистем,
що формують процес досягнення кластеру та
підсистем управління розвитком його учас(
ників, що формують процес координації їх
цілей з боку органу управління кластером.

МЕТА СТАТТІ
Формулювання цілей статті спрямоване на

виділення та опис регіоналістичної парадигми
управління розвитком кластерів туризму і рек(
реації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розглянемо особливості трансформації

класичної моделі Збалансованої Системи По(
казників (далі — ЗСП), що обумовлені особли(
востями регіоналістичної парадигми управлін(
ня розвитком кластерів туризму і рекреації.
Доцільно виділення дворівневої моделі ЗСП:
перший ієрархічний рівень моделі має узагаль(
нювати складові: зовнішнє середовище, розви(
ток та навчання учасників кластеру, цільові
клієнти кластеру, захист від збоїв; другий
рівень моделі буде містити складові: внутрішнє
та зовнішнє середовище; розвиток на навчання
працівників учасників кластеру або їх окремих
об'єднань; цільові клієнти учасників кластеру
та їх об'єднань; забезпечення сталого функці(
онування у кластеру. Первинним базисом ба(
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лансування має бути стратегія інтегративного
розвитку кластеру та стратегії розвитку його
учасників.

Так, розглянемо систему балансування
ЗСП. Так, перший рівень ЗСП кластеру, щодо
якої первинним є виділення саме базису балан(
сування "стратегія інтегративного розвитку".
Окреслене зумовлено потребою в узагальненій
програмі дій, яка визначає пріоритетні напрям(
ки розвитку, місію, бачення та головні цілі, а
також розподіл дефіцитних ресурсів для їх до(
сягнення не для одного, а для всіх учасників,
що діятимуть у межах кластеру [4]. Якщо роз(
глядати регіоналістичну парадигму управління
розвитком кластерів туризму і рекреації на
прикладі проекту кластеру "Квітка Карпат" то
в узагальненій програмі дій пріоритетним має
бути розвиток, у межах якого учасники праг(
нутимуть розвинути мережі і зайняти найліпші
позиції з туристичних послуг пізнавального

напрямку на вітчизняному ринку. Відтак реко(
мендованою є стратегія інтегративного поси(
лення позиції на ринку.

Нині це середовище, що представляє собою
об'єднання територіальних громад, які сфор(
мовані з 2941 суб'єкта сфери туризму і рекре(
ації (які співпрацюють між собою). Відтак про(
грама дій сформована за участю департаменту
економічного розвитку і торгівлі Закарпатсь(
кої обласної адміністрації, на основі плану за(
ходів з реалізації Регіональної стратегії роз(
витку Закарпатської області на 2021—2023 рр.
(затвердженої рішенням сесії обласної ради
2.12.2019 № 1631) у т.ч. у частині реалізації
стратегічної оперативної цілі "Побудова ло(
кальних економік знань та смарт — спеціаліза(
ція". Це здійснено в рамках впровадження про(
єктної ідеї "Підтримка створення унікальних
інноваційних туристко(рекреаційних про(
дуктів".

Рис. 1. Стратегічна картка — рівень 1, кластер "Квітка Карпат"
Примітка:
* 1) центр туризму 1. Ужгородський замок, Будівля "Білий Корабель", Костел св. Юрія, дім Гізели; Синагога, вул. Корзо

(м. Ужгород); 2) центр туризму 2. Руїни замку XII ст. (пгт. Середнє); 3) центр туризму 3. Мукачівський замок XI ст., Свято(Мико(
лаївський монастир, Міська ратуша, "Білий дворець" ХVII ст. (м. Мукачеве); 4) центр туризму 4. Замок Сент(Миклош (пгт. Чинад(
ієве); 5) центр туризму. 5 — Хустський замок 1090 р., Чеський квартал та Синагога (м. Хуст), заповідник "Долина нарцисів"; 6)
центр туризму. 6 — с. Синевір, с. Синевирська Поляна.
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 Процес реалізовано за участю об'єднаних
територіальних громад зони кластеризації та
суб'єктів сфери туризму і рекреації, у розрізі
таких територіальних об'єднань: с. Синяк, пгт.
Чинадієве, с. Кереші, c. Липецька поляна, с. Си(
невір та с. Синевирська поляна, с. Торунь,
м. Іршава, с. Зарічне, с. Річка, с. Ізкі, м. Мука(
чеве, м. Ужгород, пгт. Середнє, м. Хуст, запо(
відник "Долина нарцисів".

Ураховуючи специфіку дорожніх розв'язок
(які обов'язкові для розвитку туризму), у межі
кластеру має бути включене пгт. Воловець та
м. Свалява.

Обов'язковою частиною є доповнення ви(
діленої стратегії внутрішнім та зовнішнім інтег(
рованим зростанням окремих територіальних
об'єднань учасників кластеру, за рахунок інтег(
рації.

Щодо 2(го рівня балансування — він має
підтримуватися територіальними стратегіями
та стратегіями, що можуть диференціюватися
у розрізі окремого учасника. Ці стратегії є еле(
ментами другорядного базису балансування.

У межах регіоналістичної парадигми управ(
ління розвитком кластерів повинне здійснюва(
тися довгострокове стратегічне планування. Це
пропонується шляхом трансляції цілей та зав(
дань діяльності у ЗСП, що реалізує концепцію
цільового управління.

Водночас органи управління кластером (що
діють як рада об'єднаних територіальних гро(
мад зони кластеризації, під головуванням де(
партаменту економічного розвитку і торгівлі

Закарпатської обласної адміністрації) визнача(
ють основну мету його діяльності, що реалізує
концепцію цільового управління.

Учасники мають формувати інші другорядні
цілі діяльності, окреслюючи механізм їх реалі(
зації, а також терміни та стан проміжних па(
раметрів процесів. З цією метою розроблено
форми стратегічних карток для кластеру
"Квітка Карпат" та його учасників.

Трансляція цілей на першому рівні ЗСП у
стратегічної картки кластеру (рівень 1) формує
концепцію цільового управління (рис. 1).

На другому рівні ЗСП, а саме у стратегіч(
ної картки 2(го рівня (учасники та їх об'єднан(
ня) формується механізм реалізації цілей кла(
стеру "Квітка Карпат", а також терміни та стан
проміжних параметрів процесів.

Складовою регіоналістичної парадигми
управління розвитком кластерів має бути за(
хист від збоїв. Є доцільним виділення складо(
вої "захист від збоїв" (на рівні 1) та складової
"забезпечення сталого функціонування у кла(
стері" (рівень 2).

Ці здійснюється замість існуючої складової
ЗСП — "бізнес(процеси". Окреслена не(
обхідність пов'язана із тим, у кластері змі(
нюється середовище функціонування його
учасників.

Збій є характерним для кластеру.
Враховуючи, що саме поняття працездат(

ності інтерпретується як стан кластеру та його
елементів (учасників), за якого вони здатні ви(
конувати свою діяльність на завданому рівні си(

Таблиця 1. Форма матриці гри для гравців Аm та Вn

Джерело: розроблено авторами на основі [2].

Примітка:
* (1) Х

(
 — середнє значення показника; (2) Х — значення показника; (3) імовірність Рі ; (3) v — витрати середні; (4) р — середній виторг.
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нергетичної ефективності. Водночас саме
фінансові втрати унеможливлюють виконання
технологічних операцій на завданому рівні
віддачі, тому здатні запустити "ефект доміно".

Необхідність захисту від фінансових втрат
потребує:

1) заходів із убезпе(
чення роботи кластеру,
створення умов нормаль(
ного економічного функ(
ціонування;

2) запровадження у
практику управління роз(
рахунків величини ризику
щодо коливання можли(
вого економічного ре(
зультату.

 Це можливо на основі
методів математичної ста(
тистики, із складанням
матриці гри, що дозволяє
виміряти міру можливого
результату, який діє за
умов стратегії множин(
них гравців, що можуть
прийняти вигляд опти(
мальних Xo Yo. Відтак для
кожного учасника та кла(
стеру в цілому доцільне
складання відповідної
матриці (табл. 1).

Доцільне складання
матриці гри у розрізі се(
зонів туристичної актив(
ності, які визначаються
специфічністю відвідуван(
ня туристської місцевості
у певний час року (одно(
сезонна, двохсезонна, ба(
гатосезонна або полісе(
зонна).

У перших двох випадках слід виділяти такі
ігрові ситуації туристичної активності: піковий
сезон; високий сезон; низький сезон; "мертвий"
сезон [6].

Розглянемо особливості побудови системи
захисту від збоїв на прикладі кластеру "Квітка

Таблиця 2. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності,
що надають послуги розміщення туристів в межах с. Синевирська

Поляна (літній сезон — Л)*

Примітка:
* (1) садиба "Берлога"; (2) готель "Арника"; (3) міні готель "Верховинський водограй";

(4) Туристична база "Синевірське озеро"; (5) Турбаза "Морське Око"; (6) Садиба "Крайняя хата";
(7) Садиба "У Стапана"; (8) Садиба "Сузірр'я Карпат"; (9) Садиба "Дім художника"; (10) Сади(
ба "Синевирська поляна"; (11) Садиба "У Тетяни"; (12) Садиба "Лісова Тиша"; (13) Садиба "У
Ганусі"; (14) Садиба "У Василини"; (15) Садиба "Бокораш"; (16) Садиба "Ехо Горган"; (17) Са(
диба "Квітка Горган"; (18) Садиба "У Віти"; (19) "У підніжжя Синевіру"; (20) Садиба "У Юсти(
на"; (21) Садиба "Синьогірря".

Таблиця 3. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності,
що надають послуги харчування туристів в межах с. Синевирська

Поляна (літній сезон — Л)*

Примітка:
* (22) кафе(бар "Колиба"; (23) колиба "Трембіта"; (24) ресторан "Синевирське озеро",

(25) ресторан "Арніка"; (26) кафе(ресторан "Руснак и Пидберецкие", (27) ресторан "Гарячій
Гуцул"; (28) колиба "Смерекова Хата", (29) ресторан "Бокорош".

Таблиця 4. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності — внутрішніх
постачальників сировини в межах с. Синевирська Поляна (літній сезон — Л)*

Примітка:
*гравці В — це внутрішні постачальники сировини — (1) ПП Русин; (2) ПП Орнофрієнко; (3) ПП "Орфей". Це представники

галузі первинного сектору з виробництва послуг кластеру.
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Карпат", а саме, специфіку побудови
стратегії захисту від збоїв для установ,
що створюють туристичний продукт у
межах с. Синевирська Поляна.

Нарізі це 37 суб'єктів економічної
діяльності, що безпосередньо створю(
ють туристичний та обслуговуючі їх
суб'єкти, оскільки встановлено, що ок(
реслені установи діють у середовищі на(
ближеному до кластерного.

Водночас відвідування туристської
місцевості характеризується одно се(
зонністю (туристи відвідують
місцевість влітку).

Для суб'єктів економічної діяль(
ності, що надають послуги розміщення
туристів у межах с. Синевирська Поля(
на оптимальна стратегія може бути ви(
ділена за диференційованими даними,
тому нами наведено лише фрагмент
відповідної матриці (табл. 2).

Так, для суб'єктів економічної ді(
яльності, що надають послуги харчу(
вання туристів у межах с. Синевирська
Поляна також наведено фрагмент
відповідної матриці (табл. 3).

Згідно з матрицею гри (табл. 2—3)
для суб'єктів економічної діяльності,
що надають послуги розміщення та хар(
чування для туристів у межах с. Сине(
вирська Поляна доцільним є залучення
ресурсів з розрахунку у середньому на
6420 туристів (у літній сезон).

Виходячи з окресленого, можливим
є визначення оптимальних стратегій
для гравців В. Фрагмент матриці наве(
дено у таблиці 4.

Оптимальні ходи конкретизовані нами як
набори стратегічних дій учасників кластеру, що
безпечні з точки зору продукування "ефекту
доміно". Виходячи з особливостей накопичен(
ня вартості у кластері, а також існування у ньо(
му територій, які туристи відвідують постійно
безпечні набори для інтегрованої гри суб'єктів
кластеру "Квітка Карпат" (вид. на рис. 2).

Під час загального формування результатів
гри враховано дані щодо імовірних потоків ту(
ристів за даними суб'єктів бізнесу, що врахо(
вані під час виділення кластеру у Закарпатсь(
кої області.

Необхідною складовою захисту від є техно(
логічна ефективність, зумовлена корисним
ефектом (виражається у надприбутку [8, с. 22]),
що формується інновативністю.

У сфері туризму та рекреації технологічна
інновативність є основним методом конку(

ренції, оскільки забезпечує учасникам класте(
ру можливості: зниження собівартості та ціни
на туристичний продукт; зростання прибутку;
підвищення іміджу виробника туристичних
продуктів; захоплення нових сегментів ринку.

Саме відсутність або низький рівень техно(
логічної інновативності є однією з причин зни(
ження обсягів продажу туристичного продук(
ту або послуг, що також може викликати
"ефект доміно".

Технологічна інновативність — це су(
купність новітніх знань (про методи реалізації
процесів з виробництва туристичного продук(
ту або послуг), які втілені у практику та вира(
жаються у: інноваційних предметах техноло(
гічного впливу та технологічних засобах; одини(
цях інноваційних технологічних функцій окре(
мих працівників, трудових колективів учасників
кластеру; інноваційних рівнях технологічного
розвитку кластеру. Наприклад, суб'єкти еконо(

Рис. 2. Безпечні набори для інтегрованої гри суб'єктів
кластеру "Квітка Карпат" (створено автором)

Примітка:
* оптимальна стратегія діяльності для ПС (літній) 17,3614,47; 17,36,17,36;

17,36120,84; 17,36125 прийнятна за рівнем коливання доходу.** оптималь(
на стратегія діяльності ІС (літо, весна, зима) 13,613,6; 13,615,3; 13,618,7;
13,620,3 прийнятна за рівнем коливання доходу.
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мічної діяльності у кластері "Квітка Карпат", з
метою залучення додаткових туристичних по(
токів, щорічно планують удосконалення пізна(
вальних турів у межах технологічних функцій
учасників. У зв'язку з вищенаведеним необхід(
на мінімізація ризику виникнення "ефекту до(
міно", зумовленого технологічною інноватив(
ністю. В сучасній науковій літературі [8—10; 3]
є значна кількість моделей нормування та оці(
нки, що можуть бути використані з метою
мінімізації ризику виникнення "ефекту доміно".
Однак нами запропоновано до використання

трансформовану модель Чорної М.В., як таку,
що дозволяє реалізувати нормування та оцін(
ку технологічної інновативності на основі фі(
нансових та не фінансових параметрів. Транс(
формовану модель має формуватися за алго(
ритмом [8, c. 99]:

(1);
(2);

де: НI0 — норматив індексу оригінальності
технологічно удосконалених туристичних про(
дуктів або послуг (I0); wi — вагомість і(тої ха(

Джерело: сформовано на основі даних суб'єктів сфери туризму і рекреації у зоні кластеризації.

Рис. 3. Динаміка зміни кількості відвідувачів лікувально7оздоровчих зон Закарпатської
області, 2000—2019 р. (тис. осіб).

Джерело: розроблено на основі досліджень кластерного середовища Закарпатської області.

Таблиця 5. Критерії нормування та оцінки характеристик технологічних удосконалень
пізнавальних турів кластеру "Квітка Карпат"
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рактеристики технологічно удосконалених тури(
стичних продуктів або послуг; хі (п) та хі(р) —
прогнозована або реально впроваджена і(та
технологічна характеристика удосконалених
продуктів або послуг; n — нормована кількість
принципово нових характеристик технологіч(
но удосконалених продуктів або послуг; Rед —
ризик наростання "ефекту доміно".

 Констатуємо, що доцільність трансфор(
мації моделі пов'язана з тим, що у кластері слід
нормувати ступень оригінальності технологіч(
но удосконалених туристичних продуктів (по(
слуг) та формувати висновок про технологіч(
ну ефективність [8, c. 99].

Мінімізація проблем із інтерпретації скла(
дових моделі досягається на основі індивіду(
альних індексів (Ii). У межах кластеру "Квітка
Карпат" запланована наступна модель норму(
вання та оцінки оригінальності технологічно
удосконалених пізнавальних турів, що сформо(
вана за участю суб'єктів бізнесу (табл. 5).

За критеріями, що сформовані учасниками
кластерного середовища пізнавальна екскурсія
з інноваційними елементами має мати найвищій
рівень важливості для технологічних удоско(
налень пізнавальних турів — 0,865 б. Вочевидь
загальне відображення нових характеристик
технологічних удосконалень пізнавальних
турів має формуватися з урахуванням допов(
нення інноваційними елементами: 1) екскурсії;
2) ланцюгів доданої вартості. Окреслені дії
щодо захисту від збоїв на рівні кластеру (рівень
1) ефективні лише за адекватного набору ме(
тодологічних алгоритмів із забезпечення ста(
лого функціонування у кластері. Це пов'язане
з тим, що можливість вдалої реалізації стратегії
інтегративного розвитку залежить від загаль(
них можливостей, щодо сталого функціонуван(
ня у кластерному середовищі. Окрім окресле(
них складових, доцільним є виділення складо(
вої "цільові клієнти кластеру" (рівень 1) та
"цільові клієнти учасників кластеру (рівень 2)",
замість існуючої "клієнти". У межах проекту —
це громадяни України, що відвідують лікуваль(
но(оздоровчі зони Закарпатської області.
Кількість відвідувачів таких зон, з 2015 р. зрос(
тає (рис. 3).

Виробництво туристичного продукту клас(
теру "Квітка Карпат" та його технологічне
вдосконалення має бути орієнтовано осіб, які
не тільки його потребують, бажають але і мо(
жуть його придбати.

Наразі цільові клієнти кластеру це приблиз(
но 70% від кількості туристів (рис. 4).

Якщо цю цільову аудиторію проаналізува(
ти за її віком та метою відвідування — це пере(

дусім люди середнього віку, що відвідують об(
ласть з метою дозвілля та відпочинку.

Ураховуючи, що у цих осіб є певні вимоги,
щодо якості туристичного продукту або послуг
— учасники кластеру повинні їх конкретизува(
ти та врахувати при нормуванні принципово
нових характеристик технологічних удоскона(
лень пізнавальних турів.

Інструментом, що забезпечує відповідність
якості послуг вимогам цільових клієнтів є сис(
тема управління якістю, складовою якої є на(
вчання та розвиток людського капіталу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Управління кластером орієнтоване на до(
сягнення цілей його самого та управління роз(
витком учасників. Окреслене вимагає транс(
формації ЗСП, як моделі системного опису
діяльності. Необхідне перетворення ЗСП у дво(
рівневу систему, яка у подальшому визначати(
ме специфіку процесу управління кластером.
Водночас трансформаційні зміни передбачають
виділення:

— складової "стратегія інтегративного роз(
витку", як первинного базису балансування
(рівень 1). Це зумовлено потребою у визначенні

Рис. 4. Характеристики цільових клієнтів
кластеру "Квітка Карпат"

Примітка:
* сформовано на основі даних суб'єктів сфери туризму і рек(

реації у зоні кластеризації.
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єдиних пріоритетів розвитку. Стратегії інтег(
ративного розвитку кластеру повинні підтри(
муватися стратегіями його учасників. Доціль(
ним є виділення складової "стратегія розвит(
ку учаснику кластеру" (як базису балансуван(
ня);

— складової "захист від збоїв" (на рівні 1)
та складової "забезпечення функціонування у
кластері" (рівень 2), замість існуючих —
"бізнес(процеси". Окреслена необхідність по(
в'язана із тим, що у кластері змінюється сере(
довище функціонування його учасників;

— складової "цільові клієнти кластеру"
(рівень 1) та "цільові клієнти учасників класте(
ру" (рівень 2), замість існуючої "клієнти". Це
пов'язане з тим, що виробництво туристично(
го продукту або послуг орієнтовано на осіб, які
його потребують, бажають та здатні придбати.

Перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі полягають у апробації регіоналістич(
ної парадигми управління інтегрованими зу(
силлями з розвитку підприємств кластеру ту(
ризму та рекреації на конкретних моделях.
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MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND CONTROL OF ITS IMPLEMENTATION

У статті досліджено сутність маркетингової діяльності підприємства та контролю за її реалізацією. ВстановлеL
но, що маркетингова діяльність підприємства є досить витратною, а отже, за таких умов керівник підприємства надL
звичайно зацікавлений у ефективності вкладених інвестицій у маркетингові заходи. Доведено, що реалізація маркеL
тингової діяльності виступає об'єктивною необхідністю орієнтації науковоLтехнічної, виробничої і збутової діяльL
ності підприємства з врахуванням ринкового попиту, потреб та вимог споживачів. Визначено, що управління маркеL
тинговою діяльністю як одне з функціональних завдань підприємства має реалізовуватися у відповідності до затверL
дженого плану маркетингу, котрий паралельно виступає складовою частиною загального плану діяльності підL
приємства. Встановлено, що маркетинговий контроль являє собою глибоку аналітичну роботу, в результаті якої кеL
рівництво підприємства відмовляється від неефективних методів управління та знаходить нові, що відповідають умоL
вам виживання підприємства, способи і інструменти впливу на контрольовані чинники внутрішнього і зовнішнього
середовища.

In the article the essence of marketing activity of the enterprise and control over its realization is investigated. It is
established that the Marketing activity of the enterprise is quite costly, and therefore, under such conditions the head of
the enterprise is extremely interested in the effectiveness of the investments invested in marketing activities. It is proved
that realization of marketing activity is an objective necessity of orientation of scientific and technical, production and
marketing activity of the enterprise taking into account market demand, needs and requirements of consumers. It is
determined that the management of marketing activity as one of the functional tasks of the enterprise should be
implemented in accordance with the approved marketing plan, which in parallel acts as an integral part of the overall
plan of activity of the enterprise. It is established that marketing control is a deep analytical work, in which the management
of the enterprise abandons inefficient management methods and finds new ones that meet the conditions of survival of
the enterprise, methods and instruments of influence on the controlled factors of the internal and external environment.

It should be noted that the accelerated changes in the environment, the emergence of new consumer priorities of
consumers, increased competition encourage the increasing use of marketing activities at enterprises, such activities, of
course, requires analysis and evaluation of its effectiveness in order to further correct it solutions. Conducting control of
marketing activity at the enterprise will allow to constantly analyze the direction of marketing activity, as well as to
apply the methodology of evaluation of marketing effectiveness. Control of marketing activity identifies problematic
areas that need immediate attention. Properly exercised control over marketing activities will accurately reflect the
position of an enterprise on a scale that classifies a state from complete absence of marketing activity to its widest presence.
Therefore, the key purpose of controlling the marketing activity of an enterprise is to provide guidance on effective
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних кризових умовах господарюван(

ня та складної конкуренції на ринку роль мар(
кетингу в діяльності підприємства надзвичай(
но зростає. Маркетингова діяльність під(
приємства є досить витратною, а отже, за та(
ких умов керівник підприємства надзвичайно
зацікавлений у ефективності вкладених інвес(
тицій у маркетингові заходи. Для того щоб мати
точну та об'єктивну інформацію стосовно
ефективності маркетингової діяльності і в пер(
спективі на її основі приймати управлінські
рішення, важливо здійснювати аналіз та конт(
роль ефективності маркетингової діяльності
підприємства. Новітні підходи відносно орган(
ізації діяльності підприємств за умов конкурен(
тної боротьби враховують максимальну
кількість показників змінного середовища.
Надзвичайно важливим виступає вдосконален(
ня організації виробництва з урахуванням мар(
кетингового аспекту, оскільки маркетингова
політика визначає ефективність і результа(
тивність роботи підприємства, а контроль за
маркетинговою діяльністю є важливим елемен(
том розвитку підприємства загалом. Врахову(
ючи вищенаведене дослідження маркетингової
діяльності підприємства та особливостей мар(
кетингового контролю за її реалізацією є над(
звичайно важливим та зумовлює актуальність
цього дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність маркетингової діяльності під(
приємства та здійснення контролю за її реалі(
зацією досліджується у наукових працях вели(
кої кількості вітчизняних та зарубіжних вче(
них, а саме: Дей. Д., Бутенко Н.В., Аронова В.В.,
Г.І. Дібніс, Пшенишнюк І. О., Гогуля О.П., Бой(
чук І.М., Харків П.С., Хопчан М.І., Балаба(
нова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В., Бала(
новська Т.І. та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження сутності та

особливостей маркетингової діяльності під(

guidance on how to respond to the situation, how to improve performance, enhancing motivation and improving
marketing. The desired result of marketing activities can be achieved only if the use of marketing tools designed to win
the target market segment, which provides a synergistic effect through which consumers are timely provided with the
necessary goods, and the company profits. Please note that this topic is extremely relevant and needs further research
and justification.

Ключові слова: маркетинг, підприємство, діяльність, маркетингова діяльність, контроль,
конкуренція, процес, функції, структура.

Key words: marketing, enterprise, activity, marketing activity, control, competition, process,
functions, structure.

приємства а також маркетингового контролю
за її реалізацією.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сьогодення ключовою запорукою

успішної діяльності будь(якого підприємства в
ринкових умовах господарювання виступає
вихід на ринок за умови створення більш дос(
коналої системи управління маркетинговою
діяльністю із здатністю швидкої адаптації до
постійних хаотичних змін в економічному се(
редовищі.

На думку Джорджа Дейя, уже в 60(ті і на
початку 70(х років, коли ринкова концепція на(
була "повторного відкриття", маркетингова
діяльність фактично стала "філософією бізне(
су", бо саме філософія є наукою про знання,
так маркетинговий спосіб мислення лежить в
основі здійснення будь(яких комерційних опе(
рацій. Обсяги випуску продукції,виробництво
чи продаж розглядаються як менш важливі по(
казники, ніж задоволення потреб залучених
споживчих сегментів за рахунок пропонуван(
ня їм відповідних продуктів, виготовлених на
замовлення. Основна роль маркетингу в ті часи
залишається актуальною і сьогодні — переко(
нати своє підприємство мати те, що потрібно
споживачеві, а не навпаки [1, с. 52].

Маркетинг як базова функція управління
підприємством в умовах ринку пропонує ке(
рівництву підприємства деякі перевірені прак(
тикою можливості досягнення позитивних ре(
зультатів фінансово(економічної діяльності
господарської діяльності в ринкових умовах з
мінімальним ризиком. Це, насамперед, певна
послідовність здійснення аналітичної роботи;
вихід на найсприятливіші цільові сегменти рин(
ку; формування в інтересах підприємства
змінних факторів зовнішнього середовища,
включаючи поведінку споживачів; ускладнен(
ня дозволеними методами діяльності конку(
рентів; створення для цільового споживача
сприятливого образу підприємства і всієї його
діяльності тощо. Проте важливо зауважити, що
в сучасних умовах стрімкого розвитку науки,
техніки і технологій, посилення конкуренції
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успіху може досягти тільки таке підприємство,
яке творчо застосовує ефективне управління
маркетинговою діяльністю підприємства, весь
час перебуває в пошуку нових шляхів адаптації
до безперервно мінливих умов, що їх диктує ри(
нок [2, с. 5].

Враховуючи вищенаведене вважаємо за
необхідне більш детально дослідити різні по(
гляди науковців стосовно визначення сутності
маркетингової діяльності підприємства.

Аронова В.В. та Дібніс Г.І. у своїй праці
звертають увагу на те, що: "Маркетингова
діяльність має забезпечувати конкурентоспро(
можне становище того або іншого суб'єкта
маркетингової системи на ринку товарів і по(
слуг з урахуванням стану внутрішнього та зов(
нішнього середовища, це процес, пов'язаний з
виконанням дій, скерованих на досягнення мар(
кетингових цілей, що припускає використання
певних технологій, засобів і методів" [3, с. 112].

Балановська Т.І. та Гогуля О.П. стверджу(
ють, що: "Маркетингова діяльність підприємств
повинна забезпечувати набуття конкурентних
переваг в умовах нестабільності зовнішнього
середовища" [4, с. 368].

Реалізація маркетингової діяльності висту(
пає об'єктивною необхідністю орієнтації нау(
ково(технічної, виробничої і збутової діяль(
ності підприємства з врахуванням ринкового
попиту, потреб та вимог споживачів. Тут відоб(
ражається і постійно посилюється тенденція до
планомірної організації виробництва з метою
підвищення ефективності функціонування
підприємства загалом та його господарських
підрозділів зокрема. Маркетингова діяльність
підприємства спрямована на те, щоб досить об(
грунтовано, враховуючи запити ринку, вста(
новлювати поточні і, головне, довгострокові
(стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та ре(
альні джерела ресурсів господарської діяль(
ності, визначати асортимент і якість продукції,
її пріоритети, оптимальну структуру виробниц(
тва і бажаний прибуток [4, с. 35].

Балабанова Л.В. наголошує на тому, що
управління маркетингом — це практичне здійс(
нення ретельно продуманої інтегрованої пол(
ітики підприємства на ринку, яка включає
організацію, аналіз, планування, проведення
заходів, спрямованих на досягнення певних
цілей підприємства на ринку і контроль. Управ(

Рис. 1. Взаємодія загальних функцій управління та функцій управління маркетинговою
діяльністю підприємства

Функції управління Функції управління маркетинговою діяльністю 

Визначення цілей 

Організація збору і оброблення маркетингової 
інформації; розроблення концепції, цілей і завдань 
підприємства, основних стратегічних принципів 
його діяльності 

Планування 

Розроблення стратегії підприємства, визначення 
ринків і позицій, які сприятимуть успіху; 
планування фінансового забезпечення, продукції, 
закупівель матеріально-технічних ресурсів, 
виробництва, цінової політики, каналів розподілу, 
комплексу маркетингових комунікацій 

Прийняття рішення Формування і реалізації товарної, цінової 
політики, шляхів і напрямів просування продукції 

Організація діяльності 
Формування структури маркетингу; добір кадрів; 
формування і реалізація керуючих впливів; 
створення організаційної структури управління 

Оперативні заходи 
Встановлення відхилень, визначення недоліків та 
їх усунення маркетингом 

Мотивація 
Побудова системи матеріального і 
нематеріального стимулювання працівників 

Контроль Контроль за виконанням функцій маркетингу 
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ління маркетингом — це сукупність заходів, що
регулюють позицію підприємства на ринку за
допомогою маркетингових функцій [6, с. 311].

Ми ж вважаємо, що управління маркетин(
говою діяльністю як одне з функціональних
завдань підприємства має реалізовуватися у
відповідності до затвердженого плану марке(
тингу, котрий паралельно виступає складовою
частиною загального плану діяльності під(
приємства. Взаємодія між функціями управлін(
ня та функціями управління маркетинговою
діяльності відображається в процесі госпо(
дарської діяльності за рахунок реалізації функ(
цій маркетингового управління. Така взаємо(
дія загальних функцій управління та функцій
управління маркетинговою діяльністю пред(
ставлена на рисунку 1.

Аналізуючи рисунок 1, наголосимо на
тому, що управління маркетинговою діяль(
ністю підприємства є управлінням усіма
функціями підприємства, усіма структурни(
ми підрозділами на основі маркетингу.
Здійснення управління маркетинговою
діяльністю підприємства виступає важливим
кроком на шляху до забезпечення ефектив(
ного розподілу обмежених ресурсів, реалі(
зації готової продукції та задоволення по(
треб споживачів.

Функція контролю і аналізу маркетингової
діяльності хоча і виступає останньою в переліку
функцій, проте завжди в будь(якому виді під(
приємницької діяльності залишається актуаль(
ною. За допомогою контролю реалізації по(
ставлених маркетингових задач співстав(
ляються бажання та можливості, відбувається
зворотній зв'язок, корегуються плани, а також
результати контролю та аналізу виступають
підгрунтям для планування перспективної
діяльності підприємства.

Балабанова Л.В. зауважує, що контроль
маркетингу як систематичний процес вимірю(
вання і оцінки результатів реалізації стратегій
і планів маркетингу, здійснення коригувальних
дій, які забезпечують досягнення мети марке(
тингу, а контроль маркетингової діяльності
представляє як всебічну об'єктивну перевірку
маркетингової діяльності підприємства, яку
проводять у певній послідовності, у ході якої
виявляються проблеми, що виникли перед
підприємством [7, с. 551].

На думку Пшенишнюка І.О., контроль мар(
кетингової діяльності розглядається як комп(
лекс цілей і завдань контрольного характеру,
що реалізовуються службою маркетингу за
вертикальними та горизонтальними зв'язками.
Тобто суб'єктом такого контролю є менеджер

служби маркетингу, а процес контролю мож(
на визначити так: первинний, що здійснюється
безпосередньо в центрі формування витрат
маркетингу; повсякденний, що охоплює всі
процеси і явища, пов'язані з маркетинговою
діяльністю; базовий є основою для реалізації
функцій контролю маркетингу на верхніх
рівнях управління [8, с. 67].

Проаналізувавши думки науковців стосов(
но визначення сутності поняття маркетинговий
контроль, пропонуємо власне бачення тракту(
вання цього поняття.

Маркетинговий контроль являє собою
глибоку аналітичну роботу, в результаті якої
керівництво підприємства відмовляється від
неефективних методів управління та знахо(
дить нові, що відповідають умовам виживан(
ня підприємства, способи і інструменти впли(
ву на контрольовані чинники внутрішнього і
зовнішнього середовища. Кінцевим результа(
том маркетингового контролю виступає ви(
роблення коригувальних впливів на керовані
чинники та рекомендацій по адаптації діяль(
ності підприємства до неконтрольованих
факторів.

Контроль маркетингової діяльності по(
діляється на три типи:

— стратегічний контроль маркетингу;
— тактичний контроль;
— оперативний контроль.
Стратегічний контроль маркетингу — це

регулярна перевірка відповідальності цілей,
стратегічних установок, програм підприємства
та інших стратегічних рішень маркетинговим і
ринковим можливостям, які є і прогнозують(
ся. Складовою частиною стратегічного контро(
лю є маркетинговий аудит, що представляє со(
бою незалежне всебічне дослідження підприє(
мством маркетингового середовища, цілей,
стратегій і діяльності з метою виявлення про(
блем і прихованого потенціалу, а також роз(
робки плану дій щодо поліпшення маркетингу.
Тактичний контроль маркетингу полягає в
тому, що фахівці з маркетингу постійно сте(
жать за маркетинговими зусиллями і досягну(
тими результатами, зіставляють фактичні по(
казники з плановими і при необхідності вдають(
ся до корегуючих дій. Оперативний контроль
маркетингової діяльності підприємства зво(
диться до контролю прибутковості, де здійс(
нюється оцінка і корегуючі дії з метою забез(
печення прибутковості різних товарів, тери(
торій, груп споживачів, каналів розподілу,
діяльності на різних ринках [1, с. 575].

Аналізуючи вищенаведене, вважаємо необ(
хідним звернути увагу на те, що контроль мар(
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кетингової діяльності тісно пов'язаний з конт(
ролем господарської діяльності підприємства
загалом. Різноманітність маркетингової діяль(
ності на підприємстві зумовлює таку ж систе(
му контролю його діяльності. Управління під(
приємством з використанням інструментів мар(
кетингу має на меті всеосяжний контроль мар(
кетингової діяльності підприємства з метою ко(
регування його діяльності. Здійснення контро(
лю маркетингової діяльності на підприємстві
дасть можливість комплексно контролювати
діяльність підприємства, поєднуючи її з плану(
ванням і управлінням маркетинговою діяльні(
стю.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Підбиваючи підсумки проведеного до(
слідження зауважимо що пришвидшення змін
у навколишньому середовищі, поява нових спо(
живчих пріоритетів споживачів, посилення
конкуренції спонукають до все більшого за(
стосування маркетингової діяльності на під(
приємствах, така діяльність, безперечно, потре(
бує аналізу та оцінювання її ефективності з
метою її подальшого коригування та ухвален(
ня нових маркетингових рішень. Проведення
контролю маркетингової діяльності на під(
приємстві дає дасть змогу постійно аналізува(
ти напрям маркетингової діяльності, а також
застосовувати методологію оцінювання ефек(
тивності маркетингу. За допомогою контролю
маркетингової діяльності виявляються про(
блемні місця, на які невідкладно потрібно зо(
середити увагу. Правильно здійснений конт(
роль за маркетинговою діяльністю точно відоб(
разить позицію підприємства на шкалі, котра
класифікує стан від повної відсутності марке(
тингової діяльності до її найбільш широкої
присутності. Отже, ключова мета здійснення
контролю за маркетинговою діяльністю
підприємства є забезпечення керівництва дієви(
ми рекомендаціями відносно того, як реагува(
ти на ситуацію, як покращити показники, підси(
ливши мотивацію та удосконаливши роботу в
сфері маркетингу. Бажаний результат марке(
тингової діяльності можливо досягти лише за
умов використання маркетингових інстру(
ментів, призначених для завоювання цільово(
го сегменту ринку, що забезпечує синергічний
ефект за допомогою якого споживачі своєчас(
но забезпечуються необхідними товарами, а
підприємство прибутком. Зауважимо, що така
тематика є надзвичайно актуальною та потре(
бує подальших наукових досліджень та обгрун(
тувань.
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THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC WELFARE ENSURING IN THE LIGHT
OF THE INSTITUTIONAL APPROACH TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE

У статті з позиції інституційного підходу наукового пізнання охарактеризовано фінансовий механізм забезпеL
чення суспільного добробуту як сукупність формальних та неформальних фінансових інститутів, в основу яких поL
кладено відповідні інституції, та які застосовуються для впливу на відносини щодо формування і використання фінанL
сових ресурсів з метою забезпечення суспільного добробуту. Запропоновано власний підхід до розмежування змісту
базових понять інституційного підходу наукового пізнання, а саме " інститут" та "інституція". Виокремлено ознаки
класифікації інституцій та інститутів, а саме: рівень формалізації (формальні та неформальні), сфера функціонуL
вання (політичні, економічні, соціальні), характер впливу (екстрактивні та інклюзивні). Розглянуте інституційне
середовище фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту як сукупності інститутів та організаційних
структур, які забезпечують їх функціонування, охарактеризовані його політичну, економічну та соціальну компоL
ненти.

The article characterises the financial mechanism of public welfare ensuring from the position of the institutional
approach to scientific knowledge. It is described as a set of formal and informal financial institutes, which are based on
the relevant institutions, and which are used to influence relations on the formation and usage of financial resources for
the purpose of public welfare ensuring. The approach to differentiate the content of basic concepts of the institutional
approach of scientific knowledge, namely "institute" and "institution" using the dialectical categories "content" and "form"
is suggested. It is proposed to interpret institutions as the set of norms, rules, traditions, that regulate relations between
people in society, as well as institutes are organizational formations, complexes of interaction between institutions, that
are intended to ensure their observance. The features of classification of institutions and institutes are distinguished:
level of formalization (formal and informal), sphere of functioning (political, economic and social) and nature of influence
(extractive and inclusive).

The institutional environment of the financial mechanism of public welfare ensuring is considered as a set of
institutions and organizational structures that ensure their functioning, its political, economic and social components
are characterised. The political component of the institutional circumstance of the financial mechanism for ensuring
public welfare is represented by the legal and organizational components. The economic component of the institutional
environment of the financial mechanism of public welfare ensuring is presented by economic institutions that regulate
the individuals' behaviour in the economic sphere of activity. The particular attention is paid to the institute of
redistribution, which is linked to the existence of many fiscal institutes. The most dangerous extractive economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерною ознакою сучасного етапу роз(

витку фінансової системи нашої держави є не(
достатня ефективність функціонування фінан(
сового механізму у контексті забезпечення су(
спільного добробуту, що спричиняє консерва(
цію існуючих стандартів життя населення, уне(
можливлює усунення або мінімізацію негатив(
них соціальних явищ, таких як високий рівень
бідності та соціально(майнової нерівності, ізо(
льованість значної частини населення від су(
спільного життя, обмеження можливостей ок(
ремих суспільних груп щодо задоволення по(
треб у благах ринкового та неринкового харак(
теру, реалізації власного потенціалу та ін. У
випадку їх ігнорування, ці деструктивні явища
можуть негативним чином впливати на рівень
національної безпеки країни у соціальному
вимірі, сприяти посиленню соціальної неста(
більності й конфліктів, нетерпимості та відцен(
трових тенденцій. Це підвищує актуальність
застосування нових підходів і методів до за(
стосування інструментарію фінансів для вирі(
шення суспільно важливих проблем та підви(
щення на цій основі рівня суспільного добро(
буту. Відтак затребуваними стають наукові до(
слідження теоретичних та практичних аспектів
функціонування фінансового механізму забез(
печення суспільного добробуту із застосуван(
ням прогресивних підходів до наукового
пізнання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми застосування елементів фінансо(
вого механізму для підвищення рівня суспіль(
ного добробуту достатньо широко представ(
лені у працях вітчизняних та зарубіжних вче(
них і практиків. Втім теоретичний дискурс нау(
кових поглядів засвідчив, що наукові розвідки
з проблематики теорії та практики функціону(
вання фінансового механізму забезпечення
суспільного добробуту не мають системного
характеру, серед них превалюють наукові ро(
боти, присвячені розкриттю окремих аспектів
впливу фінансів на добробут, питанням функ(

institutions that have a negative impact on public welfare are characterized. The social component is represented by
social institutions that are related to the regulation of social relations between people, socialization of a person, creation,
strengthening and development of cultural and spiritual values (education, culture, social protection, paternalism).

Ключові слова: фінансовий механізм, суспільний добробут, інституційний підхід, інсти=
тути та інституції, інституційне середовище.

Key words: financial mechanism, public welfare, institutional approach, institutions and
institutes, institutional environment.

ціонування окремих елементів фінансового
механізму. Наслідком цього є недостатня об'єк(
тивність висновків про сфери та інструментарій
впливу фінансів на суспільний добробут.

Основи інституційного підходу до науково(
го пізнання відображені у працях його осново(
положників Т. Веблена, В. Мітчелла, Дж. Ком(
монса, їх послідовників Д. Норта, Дж. Ходж(
сона та інших. Серед сучасних наукових публі(
кацій приклади застосування інституційного
підходу до дослідження фінансових категорій
та понять представлені у працях Ю. Ковален(
ко, у якій автор розглядає сутність інститу(
ційного середовища фінансового сектору [6],
О. Кириленко та О. Тулай, що висвітлює інсти(
туційний підхід до дослідження соціального
страхування [5], З. Лободіної, де представле(
ний діалектичний та інституційний підходи до
наукового дослідження бюджетного механіз(
му соціально(економічного розвитку держави
[8].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у науковому обгрунту(

ванні методологічних засад функціонування
фінансового механізму забезпечення суспіль(
ного добробуту крізь призму інституційного
підходу до наукового пізнання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інституційний підхід як окремий методоло(
гічний напрямок наукового пізнання, отримав
розвиток у 20—30(х рр. ХХ ст. Інституціоналізм
(від лат. іnstitutio — звичай, повчання) базуєть(
ся на ідеї про синтезу міждисциплінарного
(економічного, соціального, політичного, нор(
мативного, ментального) аналізу, це вчення про
значення інститутів, різних чинників (інсти(
туцій), їх взаємодію у процесі прийняття пев(
них рішень, інституційні зміни в суспільстві, їх
наслідки. Таким чином, базовими поняттями
інституціоналізму є терміни "інститут", "інсти(
туція", "інституційне середовище". Попри три(
валу наукову полеміку щодо змістовного на(
повнення цих понять та їх співвідношення, на
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сьогодні у науковому середовищі можна про(
слідкувати зародження певного консенсусу
щодо їх розмежування. Проведене М. Кармаз(
іною і О. Шурбованою дослідження теоретич(
них підходів до трактування цих понять пред(
ставниками теорії інституціоналізму перекон(
ливо довело, що їх ототожнення недоречне, а
невиправдане ігнорування терміну "інституції"
у пострадянській економічній науці пов'язане
із недоліками перекладу праць зарубіжних ос(
новоположників інституційної теорії.

На думку М. Кармазіної та О. Шурбованої,
інституції хибно визначають як організації,
котрі певним чином об'єднують людей; є регу(
лятивними зразками, через які суспільство об(
межує поведінку індивідів. Звертаючись до по(
зиції П. Бергера, який наділяє інституції таки(
ми базовими ознаками як екстернальність,
об'єктивність, спонукальна сила, історичність,
моральний авторитет, дослідниці визначають
поняття "інституція" як традицію, порядок, зве(
дений у суспільстві, а "інститут", відповідно, як
закріплення таких звичаїв та порядків у зако(
нах і правових нормах [4, с. 13]. Ці міркування
М. Кармазіна і О. Шурбована підкріплюють
поглядами провідних науковців інституціона(
лізму М. Оріу, Д. Норта. М. Оріу розрізняв
"інститути(речі" (норми, що регулюють су(
спільні відносини) та "інститути(корпорації"
(органи влади та заклади, які забезпечують ви(
конання цих норм), що дає право їх ототожни(
ти із, відповідно, інституціями та інститутами.
Відомий апологет неоінституціоналізму Д. Норт
визначав інституції як закони, правила, звичаї,
норми, тобто "правила гри" в суспільстві, ство(
рені людиною обмеження, що спрямовують
відносини між людьми у певному напрямі. Вод(
ночас інституції можна розмежувати на фор(
мальні (закони, норми права та ін.) і нефор(
мальні (усталені звичаї, традиції тощо). Під
інститутами Д. Норт розумів організації (дер(
жаві органи, політичні партії, професійні спіл(
ки), яких він визначав "акторами", межі компе(
тенції яких — формування стратегії та май(
стерність [9, с. 10—17].

Ми поділяємо методологічну позицію зга(
дуваних вище науковців щодо необхідності роз(
межування понять інституція та інститут, од(
нак вважаємо, що вона потребує певного впо(
рядкування. Ми не можемо погодитись із по(
зицією М. Кармазіної та О. Шурбованої щодо
розуміння ними інституту як законодавчо ви(
значеної інституції. У цій же науковій публі(
кації дослідниці вживають поняття неформаль(
них інститутів [4, с. 15], яких, з огляду на ви(
щесказане, взагалі не повинно існувати. Дис(

кусійною, на наш погляд, є позиція Д. Норта,
М. Оріу щодо фактичного ототожнення інсти(
тутів з певною організаційною структурою (су(
б'єктом управління). З цих позицій, не можуть
існувати такі загальновизнані інститути як
інститут власності, держави, права та ін.

На наш погляд, у питанні розмежування
понять інституції та інституту доцільно засто(
сувати діалектичні категорії "змісту" і "форми",
коли під формою розуміють певний спосіб по(
єднання елементів явища. Узагальнюючи наве(
дені підходи до розмежування понять інсти(
туцій та інститутів, а також з огляду на наші
міркування, можемо зазначити, що під перши(
ми ми розуміємо сукупність норм, правил, тра(
дицій, які врегульовують відносини між людь(
ми у суспільстві, а інститути — це організаційні
формування, комплекси взаємодії інституцій,
які покликані забезпечити їх дотримання.
Інституції та інститути, на наш погляд, можли(
во розмежувати на формальні (такі, що мають
законодавче оформлення) та неформальні
(діють приховано, тіньові). Так, до формальних
інституцій ми зараховуємо правові норми та
правила регулювання відносин в суспільстві,
тоді як неформальні інституції об'єднують нор(
ми і правила, визначені ментальними, націо(
нальними та іншими традиціями суспільства. У
складі інститутів також можна виділити фор(
мальні (ті, що отримали своє оформлення у ви(
гляді певних комбінацій правових норм) та не(
формальні (так звані тіньові інститути, які не
мають легального оформлення, однак справля(
ють вагомий вплив на відносини у суспільстві).
За ознакою сфери функціонування, інституції
та інститути, на наш погляд, доцільно розме(
жовувати на економічні, соціальні та політичні.
Водночас функціонування формальних та не(
формальних інститутів забезпечують відповідні
організаційні структури, представлені органа(
ми влади, політичними партіями та рухами, суб'єк(
тами підприємництва, неурядовими громадсь(
кими організаціями, профспілками, нефор(
мальними лідерами тощо. Окремі науковці ха(
рактеризують їх як інститути(організації [15,
с. 119], на противагу інститутам(правилам.

Застосовуючи інституційний підхід до до(
слідження фінансового механізму забезпечен(
ня суспільного добробуту, вважаємо за доціль(
не розглядати його як сукупність формальних
та неформальних фінансових інститутів, в
основу яких покладені відповідні інституції, та
які застосовуються для впливу на відносини
щодо формування і використання фінансових
ресурсів з метою забезпечення суспільного
добробуту. Фінансовий механізм забезпечення
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суспільного добробуту, на нашу думку, реалі(
зується у взаємодії з іншими економічними, а
також політичними та соціальними інститута(
ми в поєднанні з організаційними структурами,
що забезпечують їх функціонування. Таким
чином утворюється інституційне середовище
фінансового механізму забезпечення суспіль(
ного добробуту, що містить політичну, соціаль(
ну та економічну компоненту (рис. 1).

Політична компонента інституційного сере(
довища фінансового механізму забезпечення
суспільного добробуту представлена правовою
та організаційною складовими. Правову скла(
дову формують законодавчі та нормативні
акти, що регулюють відносини, пов'язані із за(
стосуванням інструментарію фінансового за(
безпечення і фінансового регулювання суспіль(
ного добробуту. До складу цих правових актів
належать фундаментальні правові документи,
які закріплюють соціальний характер держави
та визнають її відповідальність за реалізацію
базових прав людини; соціальне законодавство,
яке визначає обсяг соціальних зобов'язань дер(
жави, показники соціальних стандартів та га(
рантій для різних верств населення й окремого
громадянина зокрема; фінансове законодав(
ство, яке у прямий чи непрямий спосіб регулює
процеси формування і використання фінансо(
вих ресурсів на забезпечення суспільного доб(
робуту.

Організаційна складова політичної компо(
ненти представлена найперше органами дер(
жавної та місцевої влади, місцевого самовря(
дування, компетенція яких передбачає повно(
важення стосовно регулювання процесів фор(
мування і використання фінансових ресурсів на

забезпечення суспільного добробуту. До орга(
нізаційної складової політичної компоненти
також належать управлінські структури
суб'єктів господарювання, які реалізують
фінансову політику на відповідному мікроеко(
номічному рівні й ухвалюють рішення щодо
формування і використання фінансових ре(
сурсів, у тому числі на напрямки, що вплива(
ють на рівень суспільного добробуту. До по(
літичної компоненти цілком правомірно зара(
хувати також окремих індивідів та їх спільно(
ти, які приймають рішення щодо розподілу
фінансових ресурсів на рівні окремого домо(
господарства та їх цільового спрямування. В
сучасних умовах винятково значення набув
інститут громадянського суспільства як найви(
щої форми самоорганізації громадян та засіб
здійснення ними спільної діяльності для захи(
сту їхніх інтересів. Розвинуте громадянське
суспільство в умовах демократії справляє ба(
гатоаспектний вплив на фінансовий механізм
забезпечення суспільного добробуту. Завдяки
тиску інститутів громадянського суспільства
(політичні партії, профспілки, асоціації робо(
тодавців, органи самоорганізації, громадські
організації тощо) відбувається зміна об'ємно(
структурних параметрів та напрямів викорис(
тання фінансових ресурсів, які надходять від
усіх суб'єктів економіки на забезпечення сус(
пільного добробуту. Залучення громадськості
до управління публічними фінансами через
інститут громадського контролю є, на наш по(
гляд, одним із найбільш дієвих способів впливу
населення на економічну політику держави та
ефективність використання публічних коштів.
Водночас ефективність такого контролю на(

Інституційне середовище 
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Рис. 1. Інституційне середовище фінансового механізму забезпечення суспільного
добробуту

Джерело: складено автором самостійно.
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пряму залежить від інкорпорації у правове поле
реальних, а не декларативних інструментів
впливу громадськості на процес прийняття
управлінських рішень щодо управління публіч(
ними фінансами на різних рівнях публічної вла(
ди.

Економічна складова інституційного сере(
довища фінансового механізму забезпечення
суспільного добробуту представлена еконо(
мічними інститутами, що регулюють поведінку
індивідів в економічній сфері діяльності. Виник(
нення цих інститутів пов'язують із тим, що
люди в соціальних групах намагаються реалі(
зовувати свої потреби спільно. В рамках цієї
практики вони знаходять певні прийнятні для
цієї спільноти інституції (зразки, норми пове(
дінки), які через повторення і оцінювання
трансформуються у стандартизовані, отриму(
ють організаційне оформлення. До головних
економічних інститутів у ракурсі нашого до(
слідження належать власність, економічна вла(
да, праця, споживання, нагромадження, які ви(
ступають для їх носіїв підставою для отриман(
ня доходів (у формі прибутку, ренти, доходу від
підприємницької діяльності, зарплати).

У соціально орієнтованій економіці важли(
вим економічним інститутом є інститут редис(
трибуції (перерозподілу), який також справляє
вагомий вплив на фінансовий механізм забез(
печення суспільного добробуту. За визначен(
ням Ю. Оболенського, при редистрибуції
відбувається наділення господарюючих су(
б'єктів певною єдиною власністю та встановлю(
ються правила її використання, тобто задають(
ся параметри розподілу та акумуляції ресурсів
та продукованих благ. Загальний характер
власності передбачає, що вона має використо(
вуватись "на користь суспільству" за певними
правилами та призначенням. Якщо така умова
не дотримана і виникає збиток інтересам су(
спільства, діють механізми вилучення та повер(
нення власності її основному власнику та пе(
редачі її іншому суб'єкту, який забезпечить її
ефективне використання [10, с. 29—30]. Заува(
жимо, що інститут редистрибуції покладений
в основу організації надання більшості суспіль(
них благ, він є одним із найважливіших детер(
мінант, що визначає параметри моделі фінан(
сового механізму забезпечення суспільного
добробуту.

З розвитком інституту редистрибуції пов'я(
зане становлення цілого спектру фінансових,
зокрема бюджетних інститутів, таких як бюд(
жет, податок, позика, пільга, трансферт тощо.
Вони мають складну внутрішню структуру,
сформовану формальними та неформальними

інституціями та диференційовані залежно від
форм руху фінансових ресурсів. Дотримання
цих норм та правил забезпечують відповідні
організаційні структури, в першу чергу, орга(
ни державного влади, наділені повноваження(
ми з управління фінансовими ресурсами пуб(
лічного сектору економіки. Розвиток фінансо(
вих інститутів, обумовлений змінами в інших
(політичних, економічних, соціальних) інститу(
тах безпосередньо впливає на архітектоніку
фінансового механізму забезпечення суспіль(
ного добробуту.

У процесі інституціоналізації (перетворен(
ня інституцій в інститути) нерідко виникають
розбіжності між інтересами суспільства при
задоволенні певної потреби та інтересами інди(
віда чи соціальної групи, які її реалізують для
суспільства. У випадку, коли потреба соціаль(
ної групи тривалий час ігнорується суспіль(
ством, це стає підгрунтям для появи підпільних
економічних інститутів, до найбільш пошире(
них з яких належать корупція, ухилення від
сплати податків, лобізм, непотизм та ін. Такі
економічні інститути належать до екстрактив(
них, тобто таких, що гальмують інноваційний
розвиток та сприяють поглибленню майнової
нерівності в суспільстві. Теоретиками екстрак(
тивних та інклюзивних інститутів Д. Аджемог(
лу та Дж. Робінсоном в їхній хрестоматійній
праці "Чому нації занепадають. Походження
влади, багатства і бідності" було обгрунтовано
тісний зв'язок між розвитком цих інститутів та
рівнем процвітання країни [1, с. 67—72]. Існу(
вання екстрактивних економічних і політичних
інститутів веде до зниження ефективності фун(
кціонування фінансового механізму забезпе(
чення суспільного добробуту, який не виконує
свого основного призначення.

Одним з найбільш небезпечних екстрактив(
них інститутів є олігархічна влада, що забезпе(
чує концентрацію фактичних владних повнова(
жень у руках еліти (за дефініцією Ю. Радіоно(
ва — інститут бездіяльного класу [11, с. 28]) та
безконтрольного застосування цієї влади для
експлуатації решти населення. Вплив олігархі(
чної влади базується на багатьох екстрактив(
них політичних та економічних інститутах, що
дають можливість зберігати фактичну владу в
суспільстві, навіть попри зміну політичних сил
в органах державного управління. Натомість,
перспективи економічного розвитку та підви(
щення рівня суспільного добробуту, на думку
науковців, напряму пов'язані із ефективним
функціонуванням базових інститутів ринкової
економіки — приватної власності, конкуренції,
обміну, праці, прибутку.
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Виняткову роль на функціонування фінан(
сового механізму забезпечення суспільного
добробуту справляють соціальні інститути.
Слід відмітити, що серед науковців соціологів
до соціальних інститутів зараховують по(
літичні, економічні й інші інститути, оскільки
усі вони функціонують у суспільстві [13, с. 72;
14, с. 62]. Натомість, у наукових працях еконо(
мічного напрямку під соціальними інститута(
ми зазвичай розуміють частину інститутів, по(
в'язану із регулюванням соціальних взаємин
між людьми, соціалізацією людини, створен(
ням, зміцненням і розвитком культурно(духов(
них цінностей [15, с. 118]. До числа цих соціаль(
них інститутів належать інститути сім'ї, наука,
освіта, культура, соціальний захист, моральні
норми, виховання та ін. Ознаками соціальних
інститутів визначають їх об'єктивність, обов'яз(
ковість, моральний авторитет та історичність
[7, с. 151].

Виняткова роль соціальних інститутів для
функціонування фінансового механізму забез(
печення суспільного добробуту пояснюється
тим, що фактично вони є першопричиною са(
мого існування фінансового механізму, адже
розвиток таких соціальних інститутів як осві(
та, культура, наука, соціальний захист багато
в чому визначає потребу в фінансових ресур(
сах на їх функціонування, а також масштаби
та варіації застосування інструментарію фінан(
сового забезпечення та фінансового регулю(
вання відповідних суспільних потреб.

Соціальні інститути перебувають у процесі
постійної трансформації, зміни своєї форми.
Джерелом такої трансформації є ендо( та ек(
зогенні чинники. Також значний вплив на ево(
люцію соціальних інститутів справляють зміни
у ціннісних орієнтаціях, особливо критерії оціню(
вання об'єктивної реальності, які формують
"світогляд" певної культурної спільноти [13, с. 72].
Так, непослідовні ринкові трансформації в Ук(
раїні, становлення олігархічної монополізова(
ної економіки, падіння вартості кваліфікованої
праці призвели до значного знецінення таких
соціальних інститутів, як освіта, наука, куль(
тура, використання залишкового підходу до
фінансування відповідних галузей соціальної
сфери.

Однак зміна ставлення суспільства до інсти(
тутів освіти, культури, науки обумовлена не
тільки сформованими ринковими перетворен(
нями економічними реаліями. Варто також зга(
дати про різке зниження ефективності функц(
іонування самих соціальних інститутів в нових
ринкових умовах. Як зазначає Н. Осипова, соц(
іальні інститути зазнають ендогенних змін че(

рез те, що той чи інший інститут перестає ефек(
тивно виконувати свої функції, не досягає мети,
яка перед ним стоїть, не реалізовує потреб та
інтересів соціальних груп [13, с. 72]. Таким чи(
ном, зміна ставлення суспільства до соціальних
інститутів освіти, культури, науки стала на(
слідком невідповідності між тим, що могли зап(
ропонувати населенню ці інститути, та що від
них очікувало суспільство. Знецінення освіти
як чинника, що міг забезпечити підвищення
соціального статуту людини, зростання рівня
її добробуту призвело до втрати морального
авторитету освіти в суспільстві, відтак необхі(
дності її трансформації. В сучасний період од(
ним із важливих аспектів трансформації цього
соціального інституту є зміна підходів до його
фінансового забезпечення, що передбачає
впровадження елементів ринкової конкуренції
та спрямоване на посилення практичного ха(
рактеру освіти та її відповідності до потреб
суспільства.

Серед найважливіших соціальних інсти(
тутів, що формують інституційне середовище
фінансового механізму забезпечення суспіль(
ного добробуту є також соціальний захист, що
має багатокомпонентну структуру та об'єднує
соціальні інститути соціальної допомоги (со(
ціальних послуг), соціальних трансфертів та
соціального страхування. Ідейним підгрунтям
для формування цих соціальних інститутів
виступає соціальний інститут патерналізму.
М. Гурик та М. Шумка, прослідковуючи транс(
формацію соціального інституту патерналізму,
розкривають архаїчний підхід до його тракту(
вання як особливої форми влади над людьми
за схемою "добрий батько — слухняний син"
(влада опікується своїм населенням, населен(
ня відповідає "синівською" відданістю і послу(
хом [3, с. 27]. Превалювання такої моделі взає(
мин між державою та населенням в радянський
період призвело до закріплення в менталітеті
сучасного суспільства таких рис, як безпо(
радність, фаталізм, інфантилізм, бажання де(
легувати відповідальність за власний добробут
на когось, страх позбутися підтримки [2, с. 31].
Навіть через майже три десятиліття після за(
початкування переходу до демократії і ринко(
вої економіки, понад 1/4 населення відводить
державі провідну роль у формуванні їхнього
добробуту, а майже 2/3 вважає, що їх особис(
тий внесок та роль держави мають бути рівно(
цінними [12]. Низька суспільна підтримка ідей
лібералізму та превалювання патерналістських
настроїв на фоні невисокого рівня добробуту
значної частини населення є сприятливим грун(
том для консервації олігархічної моделі влади,
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безпрецедентного розвитку політичних маніпу(
ляцій суспільством та гальмування процесів
модернізації. Збереження успадкованого із
радянських часів, однак непомірного для сучас(
ного рівня економічного розвитку масштабу
соціальних зобов'язань держави вимагає знач(
них обсягів фінансування, що є причиною збе(
реження високого рівня податкового тиску на
бізнес. Наслідками цього є високий рівень
тінізації економіки, безпрецедентні масштаби
ухилення від сплати податків, тіньова зай(
нятість та ін. Таким чином, об'єктивним фак(
том є необхідність трансформації соціального
інституту патерналізму відповідно до його мо(
дерного розуміння. На думку В. Сусака, в де(
мократичному суспільстві держава має право
(і обов'язок — авт.) лише допомагати людині
здійснити вибір за власним бажанням, при
тому, що він (патерналізм) грунтується на
твердій волі та чітких намірах людини, а роль
держави полягає у наголошуванні на можли(
вих небезпеках таких дій для цієї особи або
інших осіб [16]. Особливістю сучасного підхо(
ду до трактування патерналізму є те, що він
передбачає відхід держави як провідного су(
б'єкта соціального захисту населення та пере(
дачу цієї відповідальності до громадянського
суспільства. Утвердження такого підходу до
розуміння патерналізму, на наш погляд, може
спричинити радикальні зміни у структурі
фінансового механізму забезпечення суспіль(
ного добробуту, що полягатимуть у посиленні
інструментарію фінансового регулювання, а
також зниженні ролі держави у забезпечення
суспільного добробуту на користь інших
суб'єктів економіки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосування інституційного підходу до
дослідження фінансового механізму забезпе(
чення суспільного добробуту дало підстави ха(
рактеризувати його як сукупність формальних
та неформальних фінансових інститутів, в осно(
ву яких покладені відповідні інституції, та які
застосовуються для впливу на відносини щодо
формування і використання фінансових ре(
сурсів з метою забезпечення суспільного доб(
робуту. Функціонування фінансового меха(
нізму забезпечення суспільного добробуту
відбувається у взаємодії з іншими економічни(
ми, а також політичними та соціальними інсти(
тутами, в поєднанні з відповідними організа(
ційними структурами. У цій взаємодії утво(
рюється інституційне середовище фінансового
механізму забезпечення суспільного добробу(

ту, що містить політичну, соціальну та еконо(
мічну компоненту.
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IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE AUDIT
TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Автором у статті досліджено праці вітчизняних науковців та практиків, які присвячені вивченню міжнародного
досвіду проведення державного аудиту в різних країнах світу. З'ясовано специфіку трьох основних моделей: вестL
мінстерської (монократичної), колегіальної та судової (французької). Вивчено спільні та відмінні риси зазначених
трьох найбільших моделей організації державного аудиту. З'ясовано, що вестмінстерська модель надає пріоритет
гласності, наголос у результатах роботи робиться на фінансовий стан і фінансові операції посадових осіб, а основна
увага у звітах приділяється ефективності, доцільності та раціональності. Країни, що використовують цю модель —
Великобританія, Канада, Ірландія, Ісландія, Шотландія, Данія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. ВстановL
лено, що колегіальна модель є наближеною до вестмінстерської та поширена в таких країнах Азії, як Індонезія, ЯпоL
нія, Південна Корея, Китай, Індія, Пакистан. У колегіальній моделі вищий орган фінансового контролю є частиною
системи парламенту. Члени органу приймають рішення на основі консенсусу. Орган працює незалежно і доповідає
парламентському комітету, що уповноважений розглядати його справи. З'ясовано, що судова, або юрисдикційна
модель характеризується судовою системою побудови державного аудиту та притаманна для Франції, Бельгії, Іспанії,
Португалії, Греція та Кіпр. У результаті дослідження було встановлено, що у розглянутих вище моделях поLрізному
складаються відносини між органами вищого державного аудиту і парламентом, а також існують інші відмінності,
які пов'язані, головним чином, з історичними традиціями кожної країни та особливостями її економічного розвитку.
Реформування державного аудиту в Україні повинно передбачати його гармонізацію з міжнародними стандартами й
методологіями, а також найкращою практикою ЄС. Крім того, запропоновано здійснювати реформування шляхом
імплементації стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) і кращих міжнаL
родних методик, що дозволить створити цілісну та ефективну систему державного аудиту; зміцнити фінансовоLбюдL
жетну дисципліну; мінімізувати зловживання у сфері використання державних ресурсів; забезпечити розвиток праL
вової та методологічної бази функціонування відповідних державних органів, яка враховуватиме кращі практики ЄС
та існуючі потреби України задля забезпечення її економічної безпеки.

The author examines the works of domestic scientists and practitioners, which are devoted to the study of international
experience of public audit in different countries. The specifics of three main models are clarified: Westminster
(monocratic), collegial and judicial (French). The common and distinctive features of these three largest models of public
audit organization have been studied. It has been found that the Westminster model gives priority to publicity, the
emphasis in the results is on the financial condition and financial transactions of officials, and the reports focus on
efficiency, appropriateness and rationality. Countries that use this model — Great Britain, Canada, Ireland, Iceland,
Scotland, Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Latvia. It is established that the collegial model is close to the
Westminster model and is widespread in such Asian countries as Indonesia, Japan, South Korea, China, India, Pakistan.
In the collegial model, the supreme body of financial control is part of the parliamentary system. The members of the
body make decisions by consensus. The body works independently and reports to the parliamentary committee that it is
authorized to consider its cases. It has been found that the judicial or jurisdictional model is characterized by the judicial
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах забезпечення економіч(

ної безпеки держави є однією з ключових цілей
державного управління, яке є об'єктивно не(
можливим без забезпечення ефективного кон(
тролю за формуванням і використанням бюд(
жетних ресурсів та державного майна. Саме на
виконання цього завдання і націлена робота
системи державного аудиту України. Викори(
стання міжнародного досвіду для пошуку мож(
ливостей імплементації існуючих моделей дер(
жавного аудиту для забезпечення економічної
безпеки держави є досить актуальним питан(
ням та набуває стійких інституціональних оз(
нак. Наразі в Україні відсутня взаємодія між
ключовими суб'єктами державного аудиту та
суб'єктами, які забезпечують економічну без(
пеку держави, що породжує її дестабілізацію.

У зв'язку з цим, враховуючи трансформа(
ційний стан системи державного аудиту Украї(
ни, виникає необхідність наукового супровод(
ження сучасних тенденцій її розвитку, та по(
шуку можливостей використання зарубіжно(
го досвіду для українських реалій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначена проблематика, в тій чи іншій мірі,
розкрита у наукових працях таких науковців,
як: Ю. Бажан, І. Басанцов, І. Бєлобжецький,
М. Білуха, Т. Боголіб, О. Василик, Б. Валуєв,
З. Варналій, Є. Вознесенський, І. Дрозд, В. Дячен(
ко, М. Кужельний, І. Луніна, І. Лютий, В. Мітро(
фанов, Ю. Пасічник, В. Піхоцький, Н. Рубан,
А. Соменков, О. Шевчук та інших. Результати
їх наукового пошуку мають вагоме теоретичне
та практичне значення. Водночас нестабільний
стан національної економіки та постійна транс(

system of state audit and is typical of France, Belgium, Spain, Portugal, Greece and Cyprus. The study found that the
above models have different relationships between the highest state audit bodies and the parliament, and there are other
differences, which are mainly related to the historical traditions of each country and the peculiarities of its economic
development. Public audit reform in Ukraine should bring it into line with international standards and methodologies,
as well as EU best practice. In addition, it is proposed to carry out reforms by implementing the standards of the
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and best international practices, which will create
a comprehensive and effective system of public audit; strengthen financial and budgetary discipline; minimize abuses in
the use of public resources; to ensure the development of the legal and methodological framework for the functioning of
relevant state bodies, which will take into account the best practices of the EU and the existing needs of Ukraine to
ensure its economic security.

Ключові слова: аудит, державний аудит, колегіальна модель, судова модель, вестмінстерсь=
ка модель, економічна безпека держави.

Key words: audit, state audit, collegial model, judicial model, Westminster model, economic
security of the state.

формація системи державного аудиту як
інструменту забезпечення економічної безпе(
ки України обумовлюють необхідність прове(
дення наукових досліджень у цій сфері, що
підтверджує актуальність обраної тематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в вивченні можливості

імплементації міжнародного досвіду держав(
ного аудиту для забезпечення економічної без(
пеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Становлення інституту аудиту як вищої
форми державного фінансового контролю в
Україні супроводжується глобалізаційними
процесами, що передбачає вибір такої його мо(
делі, яка б відповідала загальній стратегії ауди(
торської діяльності за Міжнародними стандар(
тами аудиту (MCA), враховувала б специфіку
національної економіки та менталітет ринко(
вих відносин кожної країни. Для цього досить
корисним буде досвід функціонування аудиту
державних фінансів у різних країнах світу.

Зауважимо, що на сьогодні у світі не існує
єдиного підходу до проблем організації та про(
ведення аудиту державних фінансів, а тим паче
й стану економічної безпеки держави. Органі(
заційна будова вищих органів фінансового кон(
тролю вирішується по(різному в кожній із
країн, однак виходячи з їх історичного розвит(
ку та впливів політичних систем, можна виді(
лити деякі загальні риси.

Дослідники, які вивчали це питання, визна(
чають дві провідні моделі організації контро(
лю: у країнах з англосаксонською системою
права — монократична, а в країнах континен(
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тальної системи права — колегіальна структу(
ра будови системи контролю [1]. Виділяється
ще й третя модель [2] — французька, особли(
вістю якої є наділення державних органів кон(
тролю судовими функціями, а Соменков А. схи(
ляється до думки, що "у розвинених зарубіж(
них країнах система фінансового контролю в
цілому однотипна" через побудову за "майже
ідентичними принципами здійснення контро(
лю" та завданнями, що стоять перед контролю(
ючою системою [3].

На думку І.К. Дрозд, найбільш прийнятним,
виходячи з оцінки тенденцій економічного,
політичного розвитку держав в їх історичному
аспекті, є висновок про схожість рис трьох най(
більших моделей організації державного ауди(
ту: наполеонівської, вестмінстерської і коле(
гіальної [4]. Такий поділ є найбільш вдалим,
тому вимагає більш детального дослідження.

Вважаємо, що біль точним буде поєднання
обох запропонованих акторами класифікацій
та виокремлення вестмінстерської (монокра(
тичної), колегіальної та судової (французької).

Вестмінстерська (монократична) модель
надає пріоритет гласності, а тому генеральний
аудитор має повноваження доповідати в пар(
ламенті, використовуючи для підготовки допо(
відей великий штат професійних аудиторів.
Наголос у результатах роботи робиться на
фінансовий стан і фінансові операції посадо(
вих осіб, менше уваги — на додержання норм і
знаходження відхилень. Основна увага у звітах
приділяється ефективності, доцільності та ра(
ціональності. Доповіді подаються із зауважен(
нями та термінами їх виконання. Країни, що
використовують цю модель — Англія, Канада,
Ірландія, Ісландія, Шотландія.

Генеральний аудитор несе персональну
відповідальність за пильність своєї служби,
тому колегіальність також є характерною для
цієї моделі.

Відносно особливостей моделі державного
аудиту, що функціонує у Великобританії слід
зазначити про таке. Незалежність Національ(
ного управління аудиту забезпечується тим, що
управління отримує кошти, необхідні для ро(
боти офісу не від Уряду, а через представлен(
ня річного бюджету безпосередньо Палаті Гро(
мад Парламенту. Ніхто не може вказувати
Управлінню, як воно повинно виконувати свої
обов'язки. У рамках затвердженого бюджету
Національного управління аудиту абсолютно
вільне вирішувати, скільки працівників треба
найняти і скільки їм платити.

Структура Національного управління ауди(
ту є ієрархічною. На чолі її стоїть Генеральний

аудитор, що відповідає за всі найважливіші
рішення. Генеральний аудитор призначається
Королевою Великобританії та може бути
звільнений за її бажанням. Пропозицію щодо
призначення Генерального аудитора подає
Парламент. До Парламенту кандидатуру подає
Прем'єр(міністр за погодженням з Комітетом
Державних Рахунків. Генеральний аудитор сам
призначає своїх працівників і визначає їхню
заробітну плату.

Кожне міністерство, крім Міністра, який є
політичною фігурою і призначається Урядом,
має Головного державного службовця. Після
призначення Міністра, Мінфін дає Головному
державному службовцю міністерства Мемо(
рандум про його обов'язки щодо ефективності
фінансового менеджменту; бухгалтерського
обліку; внутрішнього контролю. Головний дер(
жавний службовець несе відповідальність за
роботу Міністерства перед Парламентським
Комітетом Державних Рахунків. Штат налічує
750 осіб, з яких 600 аудиторів. З 600 аудиторів
400 — здійснюють фінансовий аудит; 200 —
аудит діяльності. 75% аудиторів Національно(
го аудиторського офісу мають сертифікати
бухгалтерів. Інші — це обслуговуючий персо(
нал (спеціалісти з комп'ютерного обслугову(
вання; секретарі тощо).

Одним з найважливіших обов'язків Гене(
рального аудитора є забезпечення того, щоб
операції, перевірку яких він проводить, відпо(
відали чинним правилам та інструкціям. Коли
перевірка виявляє відхилення від норми досить
серйозне для того, щоб почати судове розслі(
дування, то організація, яку перевіряють, зо(
бов'язана сама передати справу до рук поліції.

Мета діяльності Національного управління
аудиту (далі — НУА) полягає у підготовці грун(
товного звіту, який забезпечив би справедли(
вий погляд на важливі проблеми і запропону(
вав би можливі шляхи поліпшення ведення дер(
жавних справ. Управління поставило собі за
мету, щоб кожний фунт, витрачений на НУА,
зекономив платникам податків Великобританії
сім фунтів.

Інше завдання НУА — забезпечити звітність
уряду перед Парламентом. Для цих цілей був
створений спеціальний Комітет державних ра(
хунків, який досліджує і перевіряє виконання
звітів Генерального аудитора. Після того, як
Комітет державних рахунків завершує слухан(
ня, він публікує свої висновки, які можуть бути
вельми критичними. Через декілька тижнів
Уряд публікує свою відповідь на кожне із зау(
важень Комітету. Майже у всіх випадках Уряд
приймає рекомендації Комітету. Звіти Коміте(
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ту і відповіді Уряду раз на рік обговорює Пар(
ламент.

Особливостями роботи Національного
управління аудиту є такі:

1. НУА під час вирішення питання про його
фінансування зобов'язане обгрунтовувати не(
обхідність виділення йому необхідних коштів
для здійснення аудиторських функцій перед
Парламентом.

2. Результати аудиту, проведеного НУА,
регулює законодавство. Водночас НУА Вели(
кобританії, на відміну від вищих органів фінан(
сового контролю деяких інших країн, не може
критикувати політику Уряду.

Іншим органом державного фінансового
контролю є Національний аудиторський офіс
(далі — НАО), функціями якого є:

а) аудит доходів і видатків Державного бюд(
жету на центральному рівні, який включає:

— фінансовий аудит (щорічно проводиться
сертифікація 650 рахунків Міністерств і готу(
ються короткі річні звіти (ІОІ 2 звітів);

— аудит діяльності (~50 досліджень на рік.
Тривалість проведення окремих досліджень
сягає 17 місяців).

б) надання погоджень щодо проведення
платежів. Мінфін (Казначейство) кожного дня
інформує НАО про проведені Міністерствами
видатки.

3. Здійснення досліджень за результатами
попередніх перевірок.

Всі звіти НАО є предметом для обговорен(
ня в Комітеті Державних Рахунків, де заслухо(
вують Головного державного службовця
Міністерства, яке перевірялося. Присутніми є
також представники громадськості, преси, те(
лебачення. Голова Комітету Державних Ра(
хунків дає свої зауваження до звіту, уникаючи
політичних тлумачень діяльності Міністерства.
Уряд повинен давати письмову відповідь щодо
виконання рекомендацій звіту НАО — Комі(
тету Державних Рахунків. Внаслідок аудиту,
що проводить НАО, щорічна економія коштів
для міністерств, які перевірялися, становить
~ 300 млн фунтів стерлінгів (в тому числі за ра(
хунок фінансового аудиту — 50 млн фунтів
стерлінгів). На кожний фунт стерлінгів, що вит(
рачає НАО, зберігається 8 фунтів стерлінгів
платників податків. Тобто річна економія в
7 разів перевищує вартість перевірок.

Національний аудиторський офіс не має
повноважень щодо застосування санкцій та не
несе жодної відповідальності щодо здійснення
аудиту місцевих органів влади. Ці питання кон(
тролює Аудиторська Комісія. До повноважень
Комісії, на відміну від Національного Ауди(

торського офісу Великобританії, входить кон(
троль за використанням коштів на місцевому
рівні. Комісія підпорядкована Уряду. До скла(
ду Комісії входять 17 членів Колегії, які при(
значаються на 3 роки. Вони відповідають за
напрями: медичний, освітній, органів місцевої
влади, поліції, приватного сектору, недержав(
них організацій тощо. Це дозволяє Комісії мати
об'єктивний погляд (точку зору, оцінку) на всі
сфери діяльності органів місцевого самовряду(
вання. Головний контролер — це виконавча
особа.

Державними органами розроблені критерії
діяльності і за ними оцінюється ефективність.
Державні органи звітують громадськості про
надання послуг, а аудитори здійснюють нагляд
щодо здійснення цієї діяльності. Для здійснен(
ня аудиту залучаються до 30% приватних ауди(
торів (хоча у структурі Комісії є понад
1000 аудиторів). Аудитори мають право зроби(
ти висновки про недоцільність існування уста(
нови, діяльність якої визнана неефективною і
рекомендувати передати її функції (виконан(
ня певних державних послуг) іншій установі або
громаді. Слід звернути увагу і на те, що досяг(
нення визначених критеріїв ефективності впли(
ває і на ступінь бюджетного фінансування, а
саме: державним інституціям і установам, які
діють найбільш ефективно (надають різно(
манітні і якісні державні послуги за певну
вартість), виділяється додаткове фінансування.

Ключова позиція цієї системи: органи місце(
вого управління автономні, а аудит зовнішній,
тобто незалежний.

Колегіальна модель державного аудиту є
наближеною до вестмінстерської та поширена
в таких країнах Азії, як Індонезія, Японія,
Південна Корея, Китай, Індія, Пакистан. У ко(
легіальній моделі вищий орган фінансового
контролю є частиною системи парламенту.
Члени органу приймають рішення на основі
консенсусу. Орган працює незалежно і допо(
відає парламентському комітету, що уповнова(
жений розглядати його справи. Такі системи
контролю представлені малочисельними комі(
тетами на чолі з головою, який і є генеральним
контролером.

Судова (французька) модель характери(
зується системою визначення відповідності
прийнятих виконавчою владою і підзвітними їй
організаціями рішень стосовно законів та
інструкцій. Організаційна особливість такої
моделі — акцент на численність посадових осіб,
що мають великий ступінь незалежності на
рівні суддів. Для даної моделі характерна су(
дова система побудови державного аудиту.
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Парламент отримує від органів державного
аудиту доповіді та звіти тільки на запит.

Така модель поширена у Франції, Бельгії,
Португалії, латиноамериканських країнах,
країнах Африки, що були французькими та
португальськими колоніями. Розглянемо сут(
ність цієї моделі на прикладах Франції та
Бельгії.

До особливостей державного аудиту Фран(
ції належать: свідоме сприйняття бізнесом не(
обхідності проведення контрольних дій; на(
явність конституційної та законодавчої мож(
ливості контролювати підприємницькі структу(
ри, незважаючи на отримання ними бюджетних
коштів.

Суд рахунків Франції є незалежним від уря(
ду та парламенту. Разом з Державною радою
(юридична рада уряду та вищий судовий орган
з адміністративних питань) і Касаційним судом
Суд рахунків належить до вищих органів управ(
ління і судової системи країни та здійснює кон(
троль за рахунками і управлінням фінансами
держави, загальнонаціональних державних
установ і підприємств. До підконтрольних
об'єктів, яких не багато, належать підприєм(
ства першого рангу, підприємства і відомства,
розпорядники бюджетних коштів. Основну
увагу звертають на аудит консолідованої
фінансової звітності, а не на фінансово(гос(
подарську діяльність апарату управління. Ос(
новне завдання — оцінити фінансову
звітність. Суд рахунків як вищий орган дер(
жавного фінансового контролю затверджує
план роботи, контролює будь(які питання без
обмежень.

Суд може таємно контролювати рахунки і
ведення справ у державних і приватних уста(
новах та підприємствах, які отримують фінан(
сову допомогу від держави або від загальнона(
ціональних державних установ і підприємств.
Перевірка для державних підприємств відбу(
вається 1 раз на 3 роки. На основі аудиторсь(
кого звіту приймається колегіальне судове
рішення, після чого вносяться зміни до звіту.
Якщо за результатами такого звіту виявляють(
ся суттєві порушення, то справа передається до
органів правосуддя — фінансового суду, з ма(
теріалами судової справи.

Очолює Суд рахунків генеральний проку(
рор, який особисто очолює контрольні заходи.
Орган є відносно нечисельним, працює близь(
ко 400 аудиторів. Члени Суду не є державними
службовцями, а є професійними аудиторами.
Суд не розглядає приватний аудит, як цілком
незалежний, проте використовує звіти приват(
них аудиторів після їх ретельного досліджен(

ня. Якщо виникають сумніви стосовно їх дос(
товірності, то Суд повідомляє про це міністер(
ство юстиції.

Виконавчий контроль у Франції здійс(
нюється фінансовими контролерами бюджет(
ного управління Міністерства економіки,
фінансів і промислової політики, бухгалтера(
ми національного рахівництва і та службовця(
ми Генеральної інспекції фінансів (державні
контролери). Фінансовий контролер поперед(
ньо візує всі документи, до підписання керів(
ником, за яким настають фінансові зобов'я(
зання. Державний контролер — державний
аудитор здійснює загальний нагляд за діяль(
ністю державного підприємства і візує стра(
тегічні документи.

Розглянемо особливості функціонування
моделі державного аудиту Бельгії. Аудиторсь(
кий суд Бельгії (далі — АСБ) очолює Рада. Вона
складається з 12 членів, яких обирає Парламент
терміном на шість років. Суд є незалежним від
Уряду і Парламенту, і вирішує сам, як він буде
розпоряджатися бюджетними коштами, виді(
леними для його діяльності. Всі рішення, що
приймає Рада, є колегіальними і приймаються
погоджено. Члени Ради обираються Палатою
Представників Парламенту (Нижня Палата)
терміном на 6 років. Суд самостійно затверд(
жує план роботи на відповідний рік. Звіти про
свою діяльність АСБ надсилає Парламенту
щорічно. У Суді працює близько 300 кваліфі(
кованих аудиторів, з яких 50 є начальниками
управлінь.

Виконання функцій Суду щодо бюджету
можна поділити на три етапи бюджетного цик(
лу. На етапі підготовки бюджету Суд робить
доповіді Парламенту зі своїми зауваженнями
щодо бюджетних пропозицій, а відповідні
Міністерства повинні відреагувати на заува(
ження Суду. Під час прийняття бюджету Суд
контролює всі фінансові зобов'язання і пла(
тежі. Наприкінці бюджетного періоду Суд ро(
бить звіт, про результати виконання бюджету,
враховуючи рівень державного боргу, простро(
чені зобов'язання і заборгованості. До обо(
в'язків Суду не входить розслідування пору(
шень. Однак, якщо внаслідок своїх розсліду(
вань Суд виявив обставини, що викликають
підозру, то справу передають до Державної
прокуратури.

Сфера впливу Суду розповсюджується на
всі установи та відомства федерального і ре(
гіонального рівнів, а також на підпорядковані
їм державні організації і підприємства.

Основними завданнями АСБ є контроль та
аудит за використанням бюджетних коштів.
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Раніше, більше уваги приділялося законності
видатків та відсутності зловживань. Сьогодні
— аудиту діяльності.

По(різному у розглянутих вище моделях
складаються відносини між органами вищого
державного фінансового контролю і парламен(
том.

У вестмінстерській парламентській мо(
делі доповіді служби генерального аудито(
ра зазвичай автоматично передаються у Гро(
мадську рахункову комісію парламенту для
ознайомлення. Слухання парламенту з цієї
проблеми проходять під час щотижневих
сесій, водночас генеральний аудитор при(
сутній на цих доповідях. Представники де(
партаментів уряду та його служб також при(
сутні на слуханнях і дають свої коментарії
щодо думок аудиторів. Громадська рахунко(
ва комісія бере до уваги показання представ(
ників уряду і направляє їх до парламенту для
обговорення і доробки. Часто в результаті
цього розробляються рекомендації для на(
ступних дій генерального аудитора. Гене(
рального аудитора можуть запросити як
свідка у різні парламентські комітети, щоб
уважно ознайомитися з фінансовими та опе(
раційними матеріалами, що належать до йо(
го компетенції.

У моделях, які відрізняються від вестмін(
стерської, відносини між парламентом та орга(
нами вищого фінансового контролю склада(
ються аналогічним чином. Виняток становлять
органи вищого державного фінансового конт(
ролю Cours de Comptes, де парламент не отри(
мує доповідей автоматично. Доповіді аудиторів
розглядаються магістратами у судовому поряд(
ку.

Таким чином, реформування державного
аудиту в Україні повинно передбачати його гар(
монізацію з міжнародними стандартами й ме(
тодологіями, а також найкращою практикою
ЄС. Крім того, реформуванню повинен підля(
гати зовнішнього аудит шляхом імплементації
стандартів Міжнародної організації вищих
органів фінансового контролю (INTOSAI) і
кращих міжнародних методик.

ВИСНОВКИ
Таким чином, хоча цілі та завдання органів

вищого державного аудиту схожі між собою,
все ж таки їх організація, місце в структурі дер(
жавних органів, права, повноваження та
функції мають деякі відмінності, які пов'язані,
головним чином, з історичними традиціями
кожної країни та особливостями її економіч(
ного розвитку.

Імплементація вивченого досвіду в Україні
дозволить створити цілісну та ефективну сис(
тему державного аудиту; зміцнити фінансово(
бюджетну дисципліну; мінімізувати зловжи(
вання у сфері використання державних ре(
сурсів; удосконалити управління та викорис(
тання державних ресурсів органами державної
влади, органами місцевого самоврядування та
суб'єктами господарювання; забезпечено роз(
виток правової та методологічної бази функ(
ціонування відповідних державних органів, яка
враховуватиме кращі практики ЄС та існуючі
потреби України задля забезпечення її еконо(
мічної безпеки.
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план вийшло завдання підвищення ефектив(
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IMPROVEMENT THE MODEL INTRODUCTION A FIXED ASSETS AN AGRICULTURAL
ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT DELAY FACTOR

У статті показано необхідність створення моделей, заснованих на огляді динаміки підприємства, які виконують
завдання оптимального та оперативного управління аграрними підприємствами, враховуючи особливості розподілу
валового продукту на різних етапах. Встановлено необхідність використання моделі запізнювання між інвестиціями та
введенням нових виробничих фондів за власний рахунок. Показано, що поряд з цією моделлю, використовується підхід
до моделювання запізнювання на основі розподіленого лага, за якого передбачається, що інвестиції, які виділяються на
розвиток основних фондів, освоюються поступово. Виконано уточнення моделі запізнення під час освоєння капітальL
них вкладень на основі аналізу моделей і методів управління аграрними підприємствами. Розглянуто оптимізаційну
модель введення основних виробничих засобів аграрного підприємства, яка враховує не тільки динаміку, але й ціль
розвитку економіки й дозволяє вирішувати задачі поведінки виробника.

The study examines necessity of creating models based on an overview of dynamics of an enterprise, which performs
tasks of optimal and prompt management of agricultural enterprises, taking into account peculiarities of distribution of
gross product at different stages. The research provides valuable information regarding necessity of using a delay model
between investments and introduction of new production funds at own expense. It is shown that, along with this model, a
delay modeling approach is used based on a distributed lag, which assumes that investments allocated for development of
fixed assets are gradually utilized. It is established that the existing optimization models do not take into account delays in
the development of capital investments, this necessitates the creation a model of optimal development, the main balanced
growth characteristic an agricultural enterprise. The possibility of maintaining nonLlinear production functions in the
interindustry balance has been investigated. It allows taking into account the possibility of mutual replacement a labor and
funds in industries and the labor productivity dependence on capitalLlabor ratio. It is shown that the use of identification
methods and models makes it possible to comprehensively study the dynamic properties of agricultural enterprises with
the aim optimal management and improve the model analysis, and allows us to build a growth model for an agricultural
enterprise. Delay model in development of capital investments was refined based on the analysis of models and methods of
management of agrarian enterprises. The optimization model of introduction basic production means of an agrarian
enterprise is considered. It introduces not only dynamics, but also purpose of economic development and allows to solve
problems of manufacturer behavior. It is established that in the model under consideration for each fixed rate of accumulation
there is a single path growth balanced or development an agricultural enterprise. It is shown that the balanced growth
trajectory plays an important role among the many trajectories of the singleLproduct model and is used to describe the
economy a real agricultural enterprise. The proposed balanced growth mode can be used to calculate economic indicators
at sufficiently large time values, regardless the initial values of these indicators.

Ключові слова: система управління, математична модель, ідентифікація системи, вироб=
ничі функції, оптимізація управління.

Key words: management system, mathematical modeling, system identification, production
functions, optimization of management.

ності та стійкості функціонування аграрного
підприємства. Питання оптимізації структури
виробництва за рахунок введення основних
засобів набувають особливого значення у
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зв'язку з збільшенням аграрного виробницт(
ва та зростанням попиту на сільськогоспо(
дарську продукцію. Завдання оптимального та
оперативного управління аграрними підприє(
мствами ефективно вирішуються шляхом
створення моделей, заснованих на огляді ди(
наміки підприємства. Для цього необхідно
враховувати особливості розподілу валового
продукту на різних етапах, а також запізню(
вання між інвестиціями та введенням нових
виробничих фондів за власний рахунок. Вико(
ристання методів і моделей ідентифікації доз(
воляє всебічно вивчити динамічні властивості
аграрних підприємств з метою оптимального
управління. Удосконалення та аналіз моделі
дозволяє побудувати модель зросту сільсько(
господарського підприємства.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
 В економічної теорії вивченням виробничої

структури агарних підприємств, її характери(
стик та критеріїв оптимальності присвячені
роботи: С.П. Азізова, П.К. Канінського, В.Г. Анд(
рійчука та ін. Обгрунтування оптимальних
розмірів аграрних підприємств та їх ефектив(
на організація виробництва відображено у на(
укових працях В.К. Збарського, В.І. Мацибори,
A.A.Чалого, В.В. Марасанова. Питанням ви(
користання оптимізаційних моделей з метою
оптимального управління аграрними підприє(
мствами присвячені роботи В.В. Вітлінського,
О. Г. Івахненка, М.В. Кузубова, І.В Стеценко.
Аналіз підходів у дослідженні та моделюванні
управління аграрними підприємствами пока(
зав, що всі існуючі на сьогодні наукові та прак(
тичні розробки з проблем організації і функ(
ціонування мають ряд недоліків, а саме, відсут(
ня методика побудови моделі управління аг(
рарними підприємствами з використанням ке(
руючого впливу підприємства обсягу інвес(
тицій, виключно важливого механізму взає(
модії і регулювання процесів аграрного під(
приємства в динаміці. Існуючі оптимізаційні
моделі не враховують запізнювання під час ос(
воєння капітальних вкладень, що обумовлює
необхідність створення моделі оптимального
розвитку, основну характеристику збалансова(
ного зросту аграрного підприємства. Акту(
альність цієї проблеми, недостатність її вивчен(
ня зумовили розглядати оптимізаційну модель
з урахуванням фактора запізнювання введен(
ня основних виробничих засобів, вибираючи в
якості критерію оптимальності максимум спо(
живання.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

На основі адаптації та аналізу моделей і
методів управління аграрними підприємствами
виконати уточнення моделі запізнення під час
освоєння капітальних вкладень, що дозволяє
будувати оптимізаційну модель введення ос(
новних виробничих засобів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час моделювання процесів аграрного
виробництва одним з головних питань є фор(
мування взаємозв'язків факторів з урахуван(
ням запізнювання. Існує два підходи при мо(
делюванні запізнювання в процесі освоєння
капітальних вкладень. Перший з них припус(
кає наявність інтервалу часу τ, по закінченні
якого капіталовкладення перетворюються в
основні фонди. У цьому випадку можна вва(
жати, що зміна основних фондів у момент t
відбувається за рахунок інвестицій, виділених
у момент t=τ. Тоді модель приросту основних
фондів K(t) у безперервному варіанті має
вигляд:

К(t)= -μK(t)+I(t-τ).
Ця модель є рівнянням з запізнюванням або

з аргументом, що відхиляється. Величина τ на(
зивається параметром запізнювання та вира(
жає значення лага, тобто часу, необхідного на
освоєння інвестицій [1, с. 132].

Поряд з даною моделлю, використовуєть(
ся підхід до моделювання запізнювання на ос(
нові розподіленого лага. Водночас передба(
чається, що інвестиції, які виділяються на роз(
виток основних фондів, освоюються поступо(
во. Це значить, що якщо в момент часу τ виді(
лено інвестиції I(τ), тобто в момент часу t буде
освоєна частина N(t,τ) основних фондів. Якщо
тепер взяти всі моменти часу τ<t, то одержимо
наступну формулу для освоєння основних
фондів V(t) у момент часу t:

∫
∞−

=
t

dItNtV )(),()( τττ (1).

У випадку дискретної моделі, коли інвес(

тиції утворяться в моменти часу t≥t1>t2>…>tn>,
формулу (1) представимо в такий спосіб:

      ),(),()(
0

itttIttNtV
i

iii +== ∑
−∞=

(2).

Якщо частина інвестицій, утворених у мо(
мент часу τ і введених у дію в момент t, зале(
жить лише від проміжку часу освоєння t=τ, тоді
йдеться мова про стаціонарність процесу вве(
дення інвестицій у дію [4 с. 34]. У цьому випад(
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ку функція N(t, τ) буде, ймовірно, залежати
лише від t=τ і, отже, дорівнює N(t=τ) та форму(
ла (1) тоді прийме вид:

∫
∞−

−=
t

dItNtV )()()( τττ (3).

Введемо нову змінну θ =t-τ. Якщо τ→-∞,
тоді θ →∞, а якщо τ=t, тоді θ =0 . Тоді виражен(
ня для V(t) прийме вигляд:

 
∫
∞

−=
0

)()()( θθθ dNtItV (4).

Функція N(θ) характеризує процес введен(
ня в дію капіталовкладень. Під час моделюван(
ня інвестиційного лага використовуються різні
способи завдання функції N(θ) [5, с. 214]. Ми

будемо задавати її у вигляді N(θ)=λe−λθ . Якщо
процес освоєння інвестицій є стаціонарним і
I(τ)=I=const при –∞<τ≤t, тоді істотною є ви(
мога V(t)=I. Підставивши I(τ)=I і V(t)=I у

формулу (3), одержимо ∫
∞

=
0

)( θθ dINI , звідки,

скорочуючи на I, маємо 
 

∫
∞

=
0

1)( θθ dN . При

θ→∞ , частка інвестицій, що вводиться, повин(
на спадати до нуля, тобто має місце співвідно(

шення  .0)(lim =
∞→

θ
θ

N Розглянута функція роз(

поділу лагаN(θ)=λe-λθ  задовольняє перерахо(

ваним умовам, тому що
 

.0lim,1
0

== −
∞

∞→

−∫ λθ

θ

λθ θλ ede

Для одержання рівняння швидкості введен(
ня капітальних вкладень обчислимо похідну
лівої й правої частин співвідношення (4). Об(
числюючи похідну правої частини за правилом
диференціювання інтеграла, одержимо
 

)()()(
0

θθθ dN
t

tItV ∫
∞

∂
−∂

=& . Інтеграл можна обчислити

вроздріб:
 

∫ ∫
∞ ∞

=−=−
∂
∂

−=
0 0

)()()()()( θθθθθ
θ

tdINdNtItV&

=
 

∫ ∫
∞ ∞

∞ −−−=−−−
0 0

0 .)()()()0()()()()( θθθθθθθ dNtItINdNtItIN &

 При обчисленні була використана рівність
 0)(lim =

∞→
θ

θ
N . Співвідношення (5) дає шукане

рівняння для :)(tV&
 

∫
∞

−+=
0

.)()()()0()( dtNtItINtV θθ& (5).

Для експонентного закону запізнюван(
ня рівняння (5) спрощується. У цьому ви(

п адку )()( 2 Θ=−=Θ Θ− NeN λλ λ&  й N(0)=λ . Тому
рівняння (5) представимо у вигляді

∫
∞

−−=
0

.)()()()( dtNtItItV θθλλ&  Але з урахуванням (4)

останній доданок буде дорівнювати -λV(t), тому
остаточно одержимо

)()()( tVtItV λλ −= (6).
Співвідношення (6) показує, що у випадку

експонентного закону запізнювання, обсяг ка(
пітальних вкладень, що вводять у дію, може
бути знайдений за допомогою рішення звичай(
ного диференціального рівняння (6). Водночас
необхідно задати значення I(t) і початкове зна(
чення V(t)=V0. Після цього V(t) визначається
як рішення задачі Коші. Тепер модель росту ос(
новних фондів буде виглядати:

.
,

iiii

iiii

IVV
VKK

λλ

μ

+−=

+−=
&

&
(7).

Залежності типу (6) і (7) можуть бути отри(
мані й у дискретній моделі запровадження в дію
основних фондів (4). Аналогом співвідношен(
ня (4) є при цьому функція:

N(θ)=λ(1-λ)θ (8),
яка, як неважко перевірити, задовольняє

умові

∑
∞

=

=−
0

1)1(
θ

θλλ (9).

Припустимо, як і в безперервному випадку,
що функція, яка фігурує в ньому N(t,ti) зале(
жить лише від різниці t=ti. Позначаючи цю
різницю через θ  і застосувавши для N(θ) фор(
мулу (8), представимо співвідношення (2) у виг(
ляді:

)()1()(
0

θλλ
θ

θ −−= ∑
∞

=

tItV (10).

Або

)()1()()(
1

θλλλ
θ

θ −−+= ∑
∞

=

tItItV (11).

Якщо позначити θ − 1 = τ можна представи(
ти у вигляді

 
∑∑
∞

=

∞

=

−−−−=−−
01

))1(()1()1()()1(
τ

τ

θ

θ τλλλθλλ tItI (12).

Аналізуючи рівності (7)—(10), одержимо
таку формулу:

V(t)=λI(t)+(1–λ)V(t–1) (13).
Останнє рівняння дозволяє визначити, яким

буде введення в дію капітальних вкладень V(t),
якщо відомо, якими були самі капітальні вкла(
дення. Воно є дискретним аналогом рівняння (6).
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Розглянемо оптимізаційну модель, де в
якості критерію оптимальності передбачаєть(
ся максимізувати дисконтовану суму спожи(
вання [2, с. 308].

∫ →Θ=
T

t
dttCtf

0

max)()( (14),

де С(t) — невиробниче споживання; Θ(t) —
функція дисконтування, що відображає міру
переваги споживання.

Отже, якщо визначається задача оптималь(
ного розвитку аграрного підприємства, тоді її
можна сформулювати в такий спосіб: визначи(
ти такий варіант випуску продукції X(t) і таке
невиробниче споживання С(t), які забезпечать
найбільше інтегральне дисконтування спожи(
вання [6, с. 125].

Розглянута оптимізаційна модель враховує
не тільки динаміку, але й ціль розвитку еконо(
міки й дозволяє вирішувати задачі поведінки
виробника. Кількісне визначення оптимально(
го варіанта розвитку за допомогою цієї моделі
пов'язане з використанням апарата теорії
оптимального управління [7, с. 84].

Розглянемо економіку, представлену n га(
лузями, кожна з яких ідентифікується галузе(
вим рівнянням відтворення основних фондів у
припущенні, що валові капітальні вкладення
повністю витрачаються без обліку запізнюван(
ня на приріст основних виробничих фондів і на
амортизаційні відрахування:

 ,1  , niKIK iiii =−= μ& (15),
де Ii — інтенсивність валових капітальних

вкладень i галузі; μi
  — коефіцієнт амортиза(

ційних відрахувань i галузі; Кi — основні фон(
ди i галузі.

При відомому рівні основних виробничих
фондів у базисному році:

Ki(0)=Ki
0 (16),

виробничі можливості галузей обмежені
виробничою функцією галузі

0≤X i ≤Fi (t, Ki,L i ) (17),
де Xi — інтенсивність валових інвестицій га(

лузі; Li — трудові ресурси i галузі.
Міжгалузеві зв'язки представлені балансо(

вими відносинами:

∑
=

+=
n

j

iji
j

i YXaX
1

(18),

∑
=

=+=
n

j

iii
j

i niCIdY
1

,1, (19),

де Yi — інтенсивність кінцевого продукту i
галузі; dj — структурні коефіцієнти основних

виробничих фондів; Сi — інтенсивність неви(
робничого споживання i галузі.

Трудові ресурси галузей обмежені не(
рівністю

1

∗

=

≤∑ LL
n

i

i (20).

Крім того, з економічних міркувань

I i ≥0 , C i ≥C i m, Ki≥0  (21).
В якості вихідної інформації задаються по(

чаткові значення основних виробничих фондів

Кi
0, коефіцієнти амортизації галузей μi, матри(

ця коефіцієнтів прямих витрат A=(ai
j(t)), матри(

ця структури фондів (di
j), сумарні трудові ре(

сурси L(t), виробничі функції галузей Fi(t, K,
L).

Необхідно знайти модель процесу
ν=(Χ(t),Y(t),I(t),C(t),K(t),L(t)), оптимального в

змісті ∫ →= −
x

D

t dtCtgevf
0

max),()( δ , де D — мно(

жина процесів (планів), обумовлених умовами
(15)—(21); δ  — коефіцієнт дисконтування;
g(t,C) — функція корисності.

Введення нелінійних виробничих функцій у
міжгалузевий баланс дозволяє врахувати мож(
ливість взаємного заміщення труда й фондів у
галузях і залежність продуктивності труда від
фондоозброєності.

Розглянемо однопродуктову модель роз(
витку аграрного господарства. Рівняння моделі
можна записати в такому вигляді

X=a+Y,  Y=I+C, K=−μK+I, X=F(K,L) (22),
де X — валовий продукт; Y — кінцевий (чи(

стий) продукт; I — інвестиції в розвиток вироб(
ництва; С — невиробниче споживання; К —
основні виробничі фонди; L — трудові ресур(
си; а — коефіцієнт прямих витрат; μ  — норма
вибуття основних фондів; F(K, L) — виробни(
ча функція господарства.

У цій моделі трудові ресурси L(t) задають(
ся екзогенно. Припустимо, що зростання тру(
дових ресурсів відбувається з постійним тем(

пом, рівним n, тоді 
L
Ln
&

=  або L L0e nt. Уведемо

величину s за допомогою співвідношення s=I/
Y. Ця величина є часткою кінцевої продукції,
вкладену в розширення виробництва й нази(
вається часткою накопичення. Її зв'язок з ве(
личиною u=C/Y — часткою споживання, що
виражається співвідношенням s=u+1.

Для виробничої функції F(K,L) будемо
припускати, що вона і її похідні задовольняють
вимогам, сформульованим раніше.
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Управління аграрним підприємством буде(
мо вести завданням частки споживання й на(
копичення [8, с. 211]. Зі співвідношення (22) ви(
значаємо програму споживання та розширен(
ня виробництва, на основі залежностей С(t),
I(t), пов'язаних співвідношенням I+С=Y, тоб(
то тим самим одержуємо однозначну відповідь,
якими будуть інші економічні показники, що
характеризують у рамках цієї моделі господар(
ство.

Для математичного дослідження моделі
зручно ввести "відносні" змінні. Перехід до но(
вим змінного задамо формулами:

L
Cc

K
Xk

L
Xx ===   ,  , (23),

де x  — продуктивність труда, тобто
кількість виробленої продукції розраховуючи
на одного робітника; k — фондоозброєність
труда; с — споживання на одного робітника.

Виключивши тепер із системи (22) змінні Y і
I, представимо її у вигляді:

)1( CKKXa ++=− μ& (24).
Виконавши в рівнянні (24) заміну змінних

Х=хL, K=kL, C=cL, одержимо
 .)1( cLkLLkLkxLa +++=− μ&& . З огляду на (23), ско(
рочуючи обидві частини рівності на L, будемо
мати:

)1( ckknkxa +++=− μ& (25).
Скористаємося властивістю лінійної одно(

рідності виробничої функції й покладемо λ= 1/L.
Тоді X/L=F(K/L,1) або, вводячи відповідні по(
значення,

x=f(k) (26).
Тут функція f(k), яка випливає із властиво(

стей виробничої функції, буде мати такі влас(
тивості:

;0)0( =f ;0>
∂
∂

k
f  

;02

2

<
∂
∂

k
f

∞→
∂
∂

k
f  при

k→0 ; 0→
∂
∂

k
f  при k→∞ .

Замінимо тепер за допомогою (24) величи(
ну x у (25). Одержимо рівняння, що описує мо(
дель Солоу:

k=-(μ+n)k+(1-a)f(k)- (27).
Використовуючи частку накопичення s,

можна написати таку рівність:

)()1)(1( kfas
L
Yuc −−== (28).

Підставивши цю рівність у (27), одержимо
іншу форму рівняння моделі:

 )()1()( kfasknk −++−=′ μ (29).
Розглянув поняття збалансованого росту —

процесу економічного розвитку, за якого по(
казники, що характеризують аграрне підприє(

мство зростають із постійним темпом [9, с. 130].
Стосовно до даної моделі це значить, що з по(
стійним темпом повинні зростати величини X,
Y, К, I, С, L. Можна показати, що темпи росту
даних показників не тільки постійні, але й од(
накові. Позначимо n1,…,n5 темпи росту перших
п'яти показників і збережемо прийняте в (23)
позначення для темпу росту трудових ресурсів.
Тоді зростання показників буде мати експонен(
тний характер:

 ,,,

,,,

000

000

54

324

nttntn

tntntn

eLLeCCeII

eKKeYYeXX

===

===
(30).

Тому що Y=(1−a)X , тоді  tntn eXaeY 12
00 )1( −= , звід(

ки n1=n2. З урахуванням (22) I=K+μK=K0(μ+n3) tne 3 .
З огляду на те, що I=I0 tne 4 , одержуємо n3=n4. Ви(
користовуючи рівняння (23) і підставляючи в
нього збалансоване рішення (30), одержимо
(1−a)Х0

tne 1 =K0(n3+μ) tne 3 +C0
tne 5 .

Покажемо, що остання рівність можлива лише
при n1=n3=n5. Розділимо обидві частини (31) на tne 1 .
Одержимо K0(n3+μ) tnne )( 13 − +C0

tnne )( 15 − =(1−a)X0.Тому
що ліва частина останньої рівності постійна при
будь(якому t, її похідна обертається в нуль.
Звідси після деяких перетворень одержимо
K0(n3+μ)(n3−n1) tnne )( 13 − =C0(n5−n1) tnne )( 15 − .

Отже, тому що показники експонент в ос(
танній рівності повинні збігатися, то одержує(
мо n3=n5. Підставляючи отриманий результат
в (31), будемо, аналогічно міркуючи, мати n1=n3.
Зіставляючи тепер отримані співвідношення між
темпами росту, одержимо, що всі вони збігають(
ся, тобто n1=n2=…=n5. Покажемо, що всі ці ве(
личини рівні n — темпу росту трудових ресурсів.
Дійсно, тому що величини X, К и L зв'язані ви(

робничою функцією, тоді Х0
tne 1 = tne 3 F(K0,L0ent).

Використовуючи лінійну однорідність виробни(

чої функції, одержимо Х0
tne 1 = tne 3 F(K0,L0

tnne )( 3− ).
Тому що n1=n3, тоді

Х0=F(K0,L0
tnne )( 3− ) (32).

Таким чином, ми одержали, що визначення
траєкторії збалансованого росту цієї моделі
приводить до того, що темпи приросту всіх по(
казників виявляються однаковими. Звідси, зок(
рема, випливає, що на траєкторії збалансова(
ного росту частка накопичення s=I(t)/Y(t) по(
стійна.

З рівності темпів росту показників треба, що
на цій траєкторії показники фондоозброєності
труда будуть постійними. Це означає, що трає(
кторії збалансованого росту в розглянутій мо(
делі відповідає рішенню (29), що має вид

k=const при s=const. Знайшовши рішення  kk = ,
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інші змінні моделі одержуємо за допомогою на(
ступних формул:

 ntnt eLkftXeLktK 00 )()(,)( == ,

 ntnt eLkfnstIeLkfatY 00 )()1()(,)()1()( −=−= ,

 .)()1)(1()( 0
nteLkfastC −−=

Знайдене рішення kk =  перетворює в нуль
ліву частину рівняння (29). Тоді для відшукан(
ня k (при заданому постійному впливі норми на(
копичення s) потрібно вирішити рівняння:

s(1−a)f(k)−(μ+n)k=0 (33).
Покажемо, що це рівняння має в області

k>0 (тільки такі значення мають економічний
сенс) єдине рішення. Насамперед розглянемо
питання про існування рішення рівняння (33).
Для цього розглянемо похідну лівої частини

(33), що дорівнює s(1−a)f'(k)−(μ+n) . Як було

відзначено вище, при k→0  значення f'(k)→∞ .
Отже, у деякому проміжку0<k<ε величина
s(1–a)f'(k)–(μ+n)  буде позитивною, тобто ліва
частина (34) — зростаюча функція. Тому що
при k=0 значення лівої частини дорівнює нулю,
то в 0<k<ε  це значення буде позитивним. Таким
чином, у деякій точці k1(0<k<ε)  буде виконува(
тися нерівність

s(1−a)f(k1)−(μ+n)k1>0 (34).
При k→∞  у силу властивостей функції

f(k) похідна f'(k) стає як завгодно малою.
Отже, починаючи з деякого значення k=k'
вираз s(1-a)f'(k)–(μ+n) буде строго від'ємним і
менше деякого негативного числа -δ. Тоді
для значень k≥k'  буде виконуватися нерівність
 ,)()()1( δμ −≤+−′− nkfas  інтегруючи яке в ме(
жах від k' до k одержимо

 
∫ ∫

′ ′

−≤+−′−
k

k

k

k

ddnfas ξδξμξ ))()()1((  або

s(1−a)f (k ) − (μ+n ) k  ≤ C -δk (35),

де C= − (δ+ μ+n) k′+s(1− a) f (k′).

Звідси випливає, що при деякому k=k2 зна(
чення лівої частини буде від'ємним, тобто
s(1−a)f '(k2)−(μ+n)k2<0 . Зіставивши цей ре(
зультат з (35), одержимо, що вираження
g(k)=s(1−a)f(k)−(μ+n)k на кінцях проміжку

k1≤k≤k2  має різні знаки.
 З математичної точки зору описана влас(

тивість траєкторій моделі виглядає таким чи(
ном. Нехай k — значення фондоозброєності на
траєкторії збалансованого росту; k(t) — трає(
кторія моделі [рішення рівняння (29)] з почат(
ковою умовою k(0)=k0>0. Тоді незалежно від

значення k0 справедливо відношення

ktk
k

=
∞→

)(lim (36).

Співвідношення (36) гарантує асимптотич(
ну стійкість збалансованого росту. Водночас
відзначимо, що описуване їм властивість трає(
кторії моделі є значно більш сильнішим, тому
що асимптотична стійкість означає збіжність
до k тільки тих траєкторій, початкові значення
яких досить близькі до цьому k. Початкове зна(
чення k0 лежить в області 0<k0<k.

Шуканий позитивний корінь цього рівнян(
ня k буде визначатися вираженням

)1/(1))1(( λ

μ
σ −

+
−

=
n

ask . Порівнюючи це вираження з

(39), одержимо для розглянутого випадку

)(lim ktk
t

=
∞→

, що збігається з отриманим вище

результатом (36) для довільної лінійно одно(
рідної виробничої функції.

Таким чином, ми встановили, що в розгля(
нутій моделі для кожної фіксованої норми на(
копичення існує єдина траєкторія збалансова(
ного росту. Режим збалансованого росту — це
одна з можливих траєкторій розвитку аграр(
ного підприємства. Якщо ця модель викорис(
товується для опису економіки реального аг(
рарного підприємства, то будь(яка конкретна
траєкторія буде визначатися як рішення дифе(
ренціального рівняння (29) з початковою умо(
вою k(0)=k0 — значенням фондоозброєності в
початковий момент часу й не обов'язково є
траєкторією збалансованого росту. Водночас,
як буде показано нижче, траєкторія збалансо(
ваного росту відіграє важливу роль серед мно(
жини траєкторій однопродуктової моделі. А
саме, досліджуючи поведінку траєкторій мо(
делі, можна з'ясувати, що кожна з них по закін(
ченні достатньо великого часу необмежено на(
ближається до траєкторії збалансованого ро(
сту [10]. Отже, режим збалансованого росту
може бути використаний для розрахунків еко(
номічних показників при досить більших зна(
ченнях часу незалежно від початкових значень
цих показників.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі проведеного аналізу існуючих
принципів і методів управління аграрними
підприємствами показана необхідність адап(
тації та доопрацювання моделей і методів уп(
равління аграрними підприємствами, викори(
стовуючи як керуючий вплив обсяг інвес(
тицій. Зроблено уточнення моделі запізню(
вання при освоєнні капітальних вкладень та
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встановлена необхідність створення моделі
оптимального розвитку аграрного підприєм(
ства, яка дозволяє розробити основну харак(
теристику збалансованого зросту (магіст(
раль) аграрного підприємства. Вперше розг(
лянуто задачу оптимізації моделі з урахуван(
ням фактора запізнювання введення основ(
них виробничих засобів, вибираючи в якості
критерію оптимальності максимум спожи(
вання.
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CUSTOMER�ORIENTED TECHNOLOGIES FOR FORMING THE COMPETITIVE ADVANTAGES
OF A MEAT PROCESSING ENTERPRISE IN THE LOCAL MARKET

У роботі розглянуто доцільність застосування клієнторієнтованого підходу м'ясопереробним підприємством для
досягнення конкурентних переваг на локальному ринку. Зазначено, що головною задачею виробника є налагодженL
ня взаємовідносин зі споживачем для формування його лояльності з використанням сучасних маркетингових техноL
логій на підставі профілю цільового клієнта. Досліджено особливості споживчого попиту на локальному ринку,
формати споживання та чинники, що формують лояльність. Визначено основні маркетингові технології та їх інструL
менти, що застосовуються у вітчизняному м'ясопереробному бізнесі та відображені особливості їх використання в
регіональній площині. Запропоновано використання брендинг технологій, інноваційних методів й технік просуванL
ня та продажу продукції м'ясопереробного підприємства з використанням цифрових маркетингових інструментів
для залучення уваги споживачів та здійснення впливу на них.

The article presents the results of research on issues related to the use of modern marketing technologies by meat
processing product manufacturers to form their competitive advantages. Purpose of work was to determine measures to
increase competitiveness commodity producers, taking into account the consumer consumption system. The paper
considers the feasibility of applying a customerLoriented approach in the activities a meat processing enterprise in the
face of increased competition to increase the degree its presence in the local market.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні намітився перехід від традиційної

системи маркетингу до побудови діяльності на
принципах холістичного та клієнторієнтовано(
го маркетингу, в тому числі й на продовольчих
ринках, що актуалізує активізацію в цьому на(
прямі також виробників продукції м'ясопере(
робки задля збільшення прихильності покупців
до їх товарів. Товаровиробнику недостатньо
вивчати наявний попит, необхідно його прогно(
зувати, а подекуди і штучно створювати, для
того щоб відвоювати певну частку ринку, в тому
числі і на локальному рівні, в умовах загострен(
ня конкурентної боротьби. Зміни, що відбули(
ся змушують товаровиробників здійснювати
пошук адекватних ситуації ефективних марке(
тингових інструментів, що дозволить виокре(
митися серед конкурентів, сформувати лояль(
ність споживача та зайняти вигідну позицію на
ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у питання маркетингового
забезпечення діяльності підприємств зробили
зарубіжні автори, серед яких Ф. Котлер, Г. Ар(
мстронг, В. Вонг, Джс. Сондерс, Г. Катарджая,
Ї. Сетьяван [1; 2], а також вітчизняні вчені:
С.С. Гаркавенко [3], Н.В. Карпенко [4], Н.Л. Са(

It is emphasized that traditional demandLoriented marketing is losing its relevance today, giving way to building
relationships based on interaction with customers. It is noted that the main task of the manufacturer from these positions
is not only focusing on demand, but also building relationships with the consumer to form his loyal attitude to products
using modern marketing technologies that take into account the profile and characteristics of the target customer and its
changes as a result in social transformations. The analysis of the activities of one of the leading meat processing enterprises
was carried out, problems and opportunities for its development were identified, given the competitive status and strength
of the manufacturer's trademark in the local market. The features of consumer demand are investigated at the local level,
consumer consumption formats and defined advantages, key values and guidelines of consumers as well as factors that
determine their choice of product and form a commitment to the producer.

The main marketing technologies and tools that are successfully used in the domestic meat processing business are
identified and the features of their use in the regional plane are reflected. The use of branding technologies for the
development a producer's brand in the local market and methods for restoring interest in it through making changes to
brand identifiers is proposed; innovative methods and techniques for the promotion and sale of meat processing products
using digital marketing tools to attract and influence consumers.

Ключові слова: м'ясопереробне підприємство, клієтнорієнтований підхід, профіль спожи=
вача, маркетингові технології, брендинг, цифрові технології.

Key words: meat processing enterprise, customer=oriented approach, consumer profile, marketing
technology, branding, digital technology.

вицька Н.Л., І.Ю. Мелушова [5], Г.М. Гузенко
[6] та багато інших. Досліджують науковці й пи(
тання поведінки споживачів, ставлення їх до
марочної продукції та моделей їх лояльності,
побудови відносин з клієнтом, формування та
розвитку конкурентних переваг підприємства
[7—10]. Особливості сучасних маркетингових
технологій в управлінні підприємствами дослі(
джують О.М. Ковінько та Т.Г. Пасічник [11].
Водночас, попри значні теоретичні і практичні
напрацювання у сфері маркетингової підтрим(
ки діяльності підприємства, недостатньо висв(
ітленими залишаються питання використання
сучасних клієнторієнтованих технологій мар(
кетингу на локальних ринках для досягнення
конкурентних переваг підприємств м'ясопере(
робної галузі, що й актуалізує обраний нами
напрям досліджень.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою дослідження було розробити шля(

хи зміцнення конкурентних позицій товарови(
робника сфери м'ясопереробки в умовах заго(
стрення конкурентної боротьби на локально(
му ринку. Завданнями дослідження було об(
грунтувати необхідність застосування клієнто(
рієтованого підходу в діяльності м'ясоперероб(
ного підприємства на підставі врахування спо(
живчих уподобань і факторів вибору спожив(
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ча, проаналізувати стан та проблеми виробни(
ка й визначити перспективи його розвитку на
основі застосування сучасних маркетингових
технологій на регіональному ринку. В якості
об'єкта дослідження було обрано ТОВ "Гло(
бинський м'ясокомбінат", що є одним з про(
відних виробників м'ясних продуктів на ринку
України та здійснює реалізацію продукції на
ринку м. Херсона. Предметом дослідження ви(
ступив процес формування конкурентних пе(
реваг для продукції м'ясопереробки товарови(
робника з використанням сучасних маркетин(
гових технологій. Методи досліджень, які ви(
користовувались: абстрактно(логічний, моно(
графічний статистико(економічний, аналітич(
ний, порівняння, узагальнення, анкетування,
експертні, спостереження та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Джерелами конкурентних переваг м'ясопе(
реробного підприємства є компетенції, що ак(
тивують процес формування та нарощування
доданої вартості для виробника. Для ключових
з них слід віднести: ступінь корисності, безпе(
ки та повноти задоволення для споживача,
ступінь відповідності якості споживчим очіку(
ванням, рівень та доступність цін, рівень та ди(
намічність змін асортименту, наявність додат(
кових послуг, наявність програм лояльності.
Формування цільових орієнтирів розвитку
діяльності м'ясопереробного підприємства по(
требує аналізу його стану, визначення проблем,
оцінки конкурентної позиції на ринку, вивчен(
ня профілю споживача, що дозволить вироби(
ти оптимальні маркетингові рішення та визна(
чити ефективні маркетингові технології та їх
інструменти.

Зважаючи на це, було досліджено стан та
позиції ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат", що
працює на вітчизняному ринку трохи більше
двадцяти років (з 1998 року). За цей час він увій(
шов до трійки лідерів м'ясного ринку і є одним
з провідних високомеханізованих підприємств
м'ясної промисловості України та користуєть(
ся попитом на продукцію і на регіональних рин(
ках. М'ясокомбінат впевнено нарощує оберти,
обсяги реалізації продукту за період діяльності
виросли в 35 разів. Більше 1700 тонн якісної
ковбасної продукції щомісяця реалізується в
усіх регіонах України і далеко за її межами.
Виробництво знаходиться в Полтавській об(
ласті. Підприємство вирощує свою сировину
для виробництва продукції (відгодівельний
комплекс), має власний племінний репродук(
тор. Поголів'я нараховує близько 120 тис. голів,

причому початковий молодняк для розведен(
ня був куплений у "Хермітейдж Дженетікс", що
є лідером в м'ясній індустрії. З самого початку
діяльності комбінат відрізняється високою як(
істю організації роботи, а найновіше обладнан(
ня дозволило досягти високої технологічності
виробничих процесів. Підприємством також
замовляються ексклюзивні агрегати, наприк(
лад, лінія Travaglini, на якій виробляється си(
ров'ялена "італійська" салямі в благородній
цвілі. У червні 2010 року на м'ясокомбінаті вве(
дений у дію новий забійний цех із двома лінія(
ми забою, потужність якого 150 голів свиней
та 25 голів великої рогатої худоби на годину.
На підприємстві діють власні цехи: холодиль(
ний і вакуумної упаковки. Все це створило на(
дійний фундамент як для якісного розвитку,
так і для розширення виробництва, в процесі
якого підприємство використовує сировину
власного господарства. Завдяки впровадженим
технологіям сьогодні м'ясокомбінат виробляє
понад 100 тонн м'ясної продукції на добу.

Високі вимоги до гігієни виробництва, су(
ворий ветеринарний та санітарний контроль,
впроваджена та ефективно діюча система уп(
равління якістю ISO 9001, виробництво про(
дукції за традиційними ДСТУ(рецептурами —
все це є гарантією якості та свіжості продукції
ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат", що робить
його привабливим для споживача. Продукція
Глобинського м'ясокомбінату реалізується у
всіх регіонах України. Крім того, поставки си(
ров'ялених ковбас здійснюються також до
країн близького зарубіжжя. Продукти бренду
представлені в усіх каналах збуту країни: на(
ціональні та регіональні мережі, приватні ма(
газини та традиційні лавки. Підприємство має
власний автопарк, оснащений рефрижератора(
ми, завдяки якому продовж 24 годин здійс(
нюється доставка свіжої продукції кожен день
по всій території України. Близько 50 % виробів
підприємства реалізується через найбільші ме(
режі супермаркетів, а саме "АТБ", "ЕКО(мар(
кет", "Сільпо", "Billa", "Велика Кишеня",
"Фреш", "Грін", "Фора", "Таргет", "Фуршет",
"Караван", "Край" та інші. Нині асортимент
продукції Глобинського м'ясокомбінату на(
лічує близько 160 найменувань різноманітних
виробів. Серед них ковбаси — варені, напівкоп(
чені, варено(копчені, сирокопчені, сиров'ялені,
сосиски, сардельки, шинка, а також делікате(
си з м'яса яловичини, телятини та свинини, ков(
баски для смаження, м'ясний хліб і паштети. У
зв'язку зі зростанням попиту продовжує
збільшуватися питома вага нарізки. Нещодав(
но поряд з виробами зі свинини та яловичини
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асортимент збагачено продукцією з курятини,
яка одразу ж знайшла свого споживача. Тех(
нологи підприємства постійно працюють над
удосконаленням та розширенням асортименту
[12].

Аналіз конкурентоспроможності та конку(
рентних переваг ТОВ "Глобинський м'ясоком(
бінат" показав її домінантне положення на то(
варному ринку м. Херсона, про що свідчить
показник конкурентної сили торгівельної мар(
ки "Глобино". Однак, на цьому ринку представ(
лені доволі загрозливі конкуренти, такі, як ТМ
"М'ясна лавка", ТМ "Ювілейний", ТМ "Ятрань",
ТМ "Фарро", "Золоте теля" та ін., що можуть
витіснити досліджувану ТМ з ринкової ніші, за
умови незмінності її стратегії і недостатньо
швидкої реакції на посилення позицій конку(
рентів (рис. 1).

Оскільки, деякі позиції потенціалу під(
приємства потребують вдосконалення, а саме:
необхідно розвивати комунікаційні аспекти
діяльності підприємства, широко впроваджува(
ти заходи стимулювання покупців, посилити
рекламну діяльність; потрібно налагоджувати
зв'язки з посередницькою системою, розшири(
ти власну систему фірмової торгівлі на локаль(
них ринках, а також максимально активізува(
ти збутову діяльність на відносно незаповне(
них ринкових нішах.

Проведений аналіз внутрішнього середови(
ща ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" виявив
слабкі сторони: як(от: значні адміністративні та
транспортні витрати; обмеженість обігових
коштів та залежність від зовнішнього фінансу(
вання; низька рентабельність окремих видів
продукції; високий рівень операційного леве(

риджу, що спричиняє велику залежність від
умов зовнішнього середовища; недостатня
кількість фірмових магазинів на локальних рин(
ках. Серед заходів, які дозволять усунути ви(
явлені недоліки можна виділити: підвищення
рівня фінансової автономії; зменшення транс(
портних витрат на перевезення готової про(
дукції шляхом оптимізації транспортних мар(
шрутів; підвищення ефективності утримання
складських запасів за рахунок створення необ(
хідних умов для правильного зберігання това(
ру, забезпечення послідовності його відванта(
ження; усунення дублювання функцій робіт(
ників на підприємстві; підвищення продуктив(
ності праці, зниження витрат на виробництво
та реалізацію продукції, підвищення ефектив(
ності управління; зниження обсягу постійних
витрат шляхом удосконалення контролінгу
витрат; застосування нових технологій у вироб(
ництві; виробництво нових видів продукції, що
користуються попитом у населення; викорис(
тання нових методів рекламування продукції та
фірми; створення власної ексклюзивної мережі
фірмової торгівлі продукцією. Серед можливо(
стей розвитку конкурентного потенціалу мож(
на виділити збільшення числа лояльних спожи(
вачів за рахунок інформування покупців, сис(
тематичного нагадування про продукцію та
переконання спробувати нові види товару, що
забезпечить розширення ринку збуту про(
дукції.

Відправною точкою програми розвитку
діяльності підприємства на принципах клієнто(
рієнтованого підходу є проведення маркетин(
гових досліджень, бо отримана в їх процесі
адекватна інформація, знижує невизначеність
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Рис.1. Конкурентна картка ринку м'ясної продукції м. Херсона
за результатами формування конкурентного потенціалу торгівельних марок

Джерело: складено авторами за методикою [13].
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і полегшує прийняття маркетингових рішень.
Також вона має величезне значення в процесі
використання брендинг — технологій виробни(
ка м'ясопереробної продукції, які значно
збільшують лояльність споживачів, у тому
числі і на регіональному рівні. Окрім того, в
процесі маркетингових досліджень у виробни(
ка продукції м'ясопереробки є можливість виз(
начитися з цільової аудиторією бренду, що га(
рантує підприємству успішність і прибут(
ковість. Якщо виробнику точно відомо, хто є
споживачем його продукції, якщо він знає його
профіль, звички та формати споживання, то
проблем з формуванням асортименту, страте(
гією його розвитку не буде. Зважаючи на це, для
отримання релевантної інформації про купі(
вельні переваги споживачів мешканців м. Хер(
сона, було проведене маркетингове досліджен(
ня ринку м'ясопереробної продукції у II квар(
талі 2019 року в різних районах міста, за учас(
тю споживачів різного соціального статусу та
рівня доходу. В ході досліджень було викорис(
тано кількісні методи, інструментом збору пер(
винної інформації виступала структурована
анкета для споживачів та спостереження. Під
час визначення об'єктів дослідження був вико(
ристаний метод простої випадкової вибірки з
точністю 10 %. Опитування споживачів м'ясоп(
родуктів проводились безпосередньо в місцях
продажу товарів: у великих супермаркетах і
магазинах, на ринках. За результатами марке(
тингового опитування — в постійному раціоні
споживачів переважає частка продукції м'яс(
ного походження — їй віддають перевагу 36%
опитаних. Результати досліджень виявили, що
перероблена м'ясна продукція є домінуючою,
їй віддають перевагу 67 % респондентів, водно(
час як свіжій — лише 33 %. Такий розподіл по(
яснюється дуже вагомим фактором — ціною.
Серед розмаїття переробленої м'ясної про(
дукції, що пропонується в продаж виділяють(
ся: варені, копчені, сирокопчені ковбаси, кро(
в'янка, сосиски, сардельки та шинка. Переваж(
на частина покупців вживає копчені та варені
ковбаси — 31 % та 25 % відповідно. Це можна
пояснити, як широким асортиментом даних
груп продукції, так і великим діапазоном цін на
ці товари. Найменш вживаними виявились сар(
дельки та кров'янка — 6,5 % та 3,5% відповід(
но. Споживачі вважають вітчизняну продукцію
переробки цілком конкурентоспроможною
(95% опитаних), до того ж більшість (77 %)
купує м'ясну продукцію відомих їм виробників.
Причини, які спонукають споживачів обирати
продукцію тієї чи іншої торгової марки можуть
бути різними. Але, переважно, детермінантою

вибору покупця на користь продукту є його
якість, що виражається сукупністю таких по(
казників, як смакові характеристики (22%), то(
варний вид (12%), натуральність (11%). Важли(
вими фактором вибору з врахуванням доходів
споживача є доступна ціна (16 %) та досить ва(
гомими чинниками, що стимулюють вибір про(
дукції, виявились рівною мірою асортиментні
показники (10%) та поширеність товару (10%),
а також рекламні акції (7%) та поради про(
давців (7%). Дані щодо спонтанної популяр(
ності виробників м'ясопереробної продукції,
виявили, що ТМ "Глобино" згадали 77% респон(
дентів, ТМ "М'ясна Лавка" — 75%, ТМ "Юві(
лейний" — 68,5%, ТМ "Фарро" — 52 %, ТМ "Зо(
лоте Теля" — 40%.

Аналізуючи профіль цільового споживача,
з'ясувалося, що головними покупцями (65%)
продукції м'ясопереробки є жінки, переважно
заміжні в віці від 26 до 65 років. Друге місце
посідає молодь, незалежно від статі, що пояс(
нює вибір цих продуктів їх зручністю, можли(
вістю швидкого вживання та приготування та
відносно демократичною ціною. Характеризу(
ючи профіль домінуючої групи споживачів за
стилем життя, можна зазначити, що вони пе(
реважно є оптимістами (44%): до новинок став(
ляться дуже позитивно та мають бажання їх
спробувати; необхідність купувати їжу викли(
кає у них позитивні емоції; зазвичай купують
продукти харчування декілька разів на тиждень
та цікавляться їх екологічною чистотою та без(
пекою для здоров'я; гнучко реагують на ціну та
її високий рівень виправдовують лише на окре(
мі, переважно марочні товари; під час купівлі
продуктів цікавляться виробником та торговою
маркою; чутливі до дегустацій, конкурсів, зни(
жок на товар у вигляді акції; для них важливим
є розташування магазину та можливість
здійснювати в ньому покупки у зручний для
них, переважно вечірній час, різноманітний
асортимент та якість обслуговування.

Проведене дослідження споживчих уподо(
бань покупців м'ясопродуктів на ринку м. Хер(
сона показало, що, з точки зору споживачів,
локальний ринок ковбасних виробів можна
охарактеризувати як висококонкурентний,
рівень обізнаності респондентів щодо вироб(
ників даної продукції доволі високий (65%).
Спостерігається позитивний відклик зі сторо(
ни споживача на брендингові інструменти, до
яких вдається виробник продукції м'ясопере(
робки.

Таким чином, за результатами досліджень,
брендинг є досить ефективною маректинговою
технологією, що дозволить зміцнити конку(
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ренті позиції товаровиробника м'ясоперероб(
ної продукції на ринку м. Херсона. На думку
експертів, вдало розроблено торгівельна мар(
ка продукту дозволяє збільшити продажі про(
тягом конкретних короткострокових періодів
на 10—12% [14].

Інструментами брендингу для виробника
продукції м'ясопереробки забезпечується емо(
ційний зв'язок між споживчим сприйняттям і
утилітарним призначенням товару, реалізуєть(
ся його потенціал на функціональному, індиві(
дуальному, соціальному та комунікативному
рівні якості. Розвиток бренду забезпечує м'я(
сопереробному підприємству значні конку(
рентні переваги на ринку. Виникає питання,
чому саме бренд, а не торгівельна марка. Бренд
є ширшим поняттям, порівняно до торгівельної
марки, яка також ідентифікує виробника. У
випадку бренда споживач безпомилково роз(
пізнає товар серед інших марок тієї ж категорії,
асоціації про товар виходять за межі його при(
значення, якості або функціональності (як от
"найсмачніше для дружньої зустрічі"), та
збільшується лояльність серед споживачів (ча(
стка яких сягає 20 % та більше). Попри значні
ризики від інвестицій в бренд, слід враховува(
ти що він надає значні переваги м'ясоперероб(
ному підприємству: полегшує йому вихід на
нові місцеві ринки або сегменти; забезпечує до(
датковий прибуток та збільшує ринкову капі(
талізацію підприємства; забезпечує стійкість
під час кризових ситуацій; згуртовує персонал
підприємства та покращує співпрацю з партне(
рами; розвиває нові товарні категорії та супутні
виробництва; чітко ідентифікує виробника та
його продукт на ринку, уніфікує комунікації зі
споживачем та створює цілісний образ товару
у його свідомості, внаслідок чого збільшуєть(
ся збут, стимулюються повторні купівлі та фор(
мується лояльність покупця. Для споживача він
також дає певні переваги: можливість впізна(
вати потрібний продукт на ринку; економія
часу — швидкий вибір товару без додаткових
часових пошуків; гарантія якості та зниження
ризику купівлі; символічні переваги — відчут(
тя належності до бажаної соціальної групи та
набуття певного статусу. Для підвищення кон(
курентного статусу торгівельної марки товаро(
виробника відіграє значення архітектура брен(
ду та його ідентифікатори. Значний вплив на
споживача вони мають всі, але такими, що ство(
рюють зв'язок з споживачем, передусім є фір(
мовий стиль та дизайн упаковки.

Розглядаючи елементи фірмового стилю
ТМ "Глобино", можемо спостерігати, що всі
етикетки виконані в червоних тонах (інтенсив(

ний тон, привертає увагу, провокує відчуття
голоду, стимулює до дії, збуджує), що демон(
струє позицію сили та енергійності компанії.
Текстовий логотип розміщений всередині па(
терну у вигляді сонячних променів, що симов(
лізують тепло та щастя. На кожній ковбасці
виробник нагадує, що продукція відповідає
світовим стандартам. Компанія також має м'яс(
ну лінійку преміум(класу — сиров'ялені ковба(
си "Італійські традиції", на білій лаконічній упа(
ковці (колір символізує чистоту, мир, щирість
та інші позитивні характеристики) розміщено
прапор Італії (класична якість продукту).

На нашу думку, для того, щоб пожвавити
інтерес споживача на ринку м. Херсона до тор(
гівельної марки можна вдатися до елементів
репозиціонування деяких асортиментних по(
зицій, або навіть ребрендингу ТМ. Можна ви(
користати, як альтернативні, в дизайні упаков(
ки та етикетки, що є важливими комунікацій(
ними елементами для споживача, такі сучасні
прийоми: мінімальну колірну палітру (наприк(
лад, чорний та золотавий колір на відміну від
того, що застосовується виробником) і так
звану "ієрархію" друкованих елементів або
графічних візерунків; відмінну видимість (ви(
користання простого маркування, що допома(
гає споживачам зрозуміти, який саме продукт
лежить на полиці з застосуванням прозорої
плівки, що допоможе візуально впевнитися в
його якості); "казковий" незвичайний дизайн
упаковки, в якому абсолютно відсутні "м'ясні"
мотиви з застосуванням незвичного для ков(
бас синього кольору (символізує авторитет,
спокій, впевненість, лояльність, визнання,
честь, довіру й навіть силу), що може відмінно
підходити для подарункових варіантів по(
стійним клієнтам, або споживачам преміум(
сегменту для презентації бренду продукції з
метою завоювати покупця; екологічні мотиви
з позицій зеленого маркетингу на етикетці;
фотоакценти, що відображують яскраві
життєві моменти на упаковці, що має прозорі
ділянки, які дають можливість покупцеві оці(
нити продукт, та спеціальні текстові маркери,
або навіть самі назви, що вказують на терито(
ріальну приналежність бренду і допомагають
клієнтам ідентифікувати місцевий продукт на
полицях супермаркетів; застосувати для дея(
ких видів м'ясних та ковбасних виробів ручну
в'язку шпагатом у поєднанні з сучасними ков(
басними оболонками, що надасть оригіналь(
ну форму виробу. Такі дизайнерські зміни в
комунікаційних елементах бренду можуть
привернути увагу покупців та збільшити інте(
рес до продукту.
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Відповідно до концепції позиціонування
(відмінна якість, безпека та екологічність)
бренду повинна бути активізована рекламна
активність товаровиробника на його підтрим(
ку, в тому числі з використанням сучасних тех(
нологій цифрового маркетингу, для того щоб
зробити акцент на цінності споживача для то(
варовиробника та підкреслити корисність про(
дукту для клієнта. Бренди тепер не можуть про(
сто виконати одноразовий захід із соціальної
відповідальності і вважати свій обов'язок ви(
конаним. Сьогоднішні споживачі хочуть біль(
шого. Бренди вбудовують відповідальність у
свої цінності, роблячи її частиною сервісу. Тех(
нології дають можливість легко зловити ком(
панію на гарячому — в добрій або поганій
справі. Покупці хочуть знати правду про все —
від інгредієнтів до праці робітників. Тепер люди
можуть подавати громадські петиції і скарги
через соціальні канали. Від брендів потрібна
негайна реакція. Прозорість стала ключовим
поняттям для бізнесу, в тому числі і в сфері м'я(
сопереробки, коли виробник детально розпо(
відає на своєму веб(сайті, як виробляється його
продукція: на якому комбінаті, за якими тех(
нологіями та стандартами якості, з якими ви(
тратами, матеріалами, транспортом, якої ква(
ліфікації персонал задіяний в процесі і т.д.

Підприємство може вдатися для популяри(
зації продукту до прийомів комерційного про(
дукт — плейсменту, коли завдяки співпраці
товаровиробника з продакшн кіно — та теле(
студіями глядач, а потенційно можливий поку(
пець, бачить на екрані конкретний бренд, зви(
кає до нього, внаслідок чого відбувається про(
екція картинки на екрані в реальне життя лю(
дини, якщо вона намагається себе віднести до
бажаних референтних груп, поведінка яких
яскраво відображується прийомами кінемато(
графії. Промо(партнерство може принести
значний внесок для наслідування поведінкових
моделей споживачем, коли спрацьовує ефект
ореолу та наслідування: вибір конкретного
продукту, обсяг, частота, ситуації його вжи(
вання тощо. Єдина проблема для виробника —
це досить висока ціна питання. Щоб це виріши(
ти, необхідно шукати компроміси та взаємо(
вигідні точки перетину в процесі взаємин з про(
дакшн(студіями.

Також можна вдатися до інших, цифрових
технологій маркетингу та впливу, які охоплю(
ють переважно міленіалів вікової групи 18—35
років. Однією з таких комунікаційних техно(
логій є мобільний маркетинг, що здійснює пе(
редачу інформації у мережі мобільного зв'яз(
ку для просування продукції через мобільні

пристрої з метою стимулювання збуту, рекла(
ми бренду та підвищення лояльності до нього,
отримання відклику від споживача. Все більш
актуальною в цифровому форматі стає техно(
логія соціально(медійного маркетингу з інстру(
ментами інфлюенц — маркетингу, коли будь(
яка особа, як лідер думок, що має медійну пе(
ревагу та набула популярність в соціальних
мережах рекомендує певний бренд споживачу,
бо сама його вживає. Така ненав'язлива рекла(
ма може мати значний вплив на вибір спожи(
вача. Як показала практика реального життя в
умовах карантину з причин коронавірусу, ці
технології можуть бути досить ефективними та
набувають все більшої популярності.

Для збільшення іміджу бренду продукції
може мати не лише робота в секторі b2c, але і
робота з партнерами в секторі b2b на принци(
пах ко(маркетингу. На сьогодні значну при(
хильність отримують так звані "private label" —
тобто власні торгівельні марки великих торгі(
вельних мереж, переважно супермаркетів. На(
приклад, такі відомі супермаркети, як "АТБ",
"Сільпо", "Еко(маркет" вже давно успішно ви(
користовують власні торгівельні марки, які у
свідомості споживача асоціюються з виключ(
но низькою ціною, досягнутою за рахунок
відмови від рекламної підтримки продукції. Так
м'ясокомбінати "Глобино", "Ювілейний", "Фа(
ворит Плюс" вже випускають свою продукцію
на замовлення торгівельних мереж і під їх влас(
ною "private label". У рамках партнерства з
цими закладами можна вдатися і до спільних
дій, до спільного управління створенням то(
варів та послуг, спільних рекламних заходів,
поновити практику івент(заходів, презентацій
продукції з застосуванням елементів семплін(
гу.

Необхідно приділити увагу і ритейл(брен(
дингу та створенню мережі фірмових магазинів
товаровиробника на регіональному ринку. Не(
обхідно ретельно продумати дизайн інтер'єру
та екстер'єру магазину та виробити і фірмовий
стиль компанії в ньому. Фірмовий магазин буде
зоною комфорту для споживача завдяки вста(
новленню відносин з ним на принципах взає(
модії та партнерства, завдяки доброзичливій та
приємній атмосфері, яку буде створювати як
саме приміщення магазину, так і його обслуго(
вуючий персонал, і певні вигоди, які може отри(
мати клієнт через запропоновані йому програ(
ми лояльності. Програма лояльності спожи(
вачів для фірмового магазину ТМ "Глобино"
може передбачати видачу картки лояльного
клієнта, що дає можливість отримати спеціаль(
ну винагороду у вигляді бонусів постійним по(
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купцям за кожну досконалу покупку. Крім
того, клієнт отримує можливість необмежено(
го доступу до особистого кабінету та може пе(
ревірити стан бонусного рахунку; термін дії
бонусів, ознайомитися з новинками, персо(
нальними пропозиціями, які розроблені з ура(
хуванням споживчих побажань і переваг та ак(
ціями, подарунковими бонусами з приводу уро(
чистих подій для покупця або магазину. Мож(
на передбачити можливість он(лайн продажів
в ньому та доставку продукту додому за необ(
хідності. Слід, крім того, враховувати, що сьо(
годні майже сформувалося покоління нових
споживачів, які мало довіряють маркетинговим
акціями і "супер(вигідним" пропозиціям. Вони
йдуть до супермаркету зі списком необхідних
продуктів і менше схильні до імпульсивних по(
ривів купити щось непотрібне. До того ж спо(
живачі починають негативно реагувати на
дійсно агресивні способи продажу товарів. У
зв'язку з цим маркетологам доводиться вина(
ходити усі нові способи впливу на споживачів.
Одним з них є створення комфортних умов для
споживача. Їх прийомами є: зміцнення само(
стійності споживачів у процесі орієнтації в тор(
говому приміщенні та зробити навігацію в
інтер'єрі та екстер'єрі зручною та зрозумілою
для усіх споживачів, додавши на вході і по залу
інтерактивні панелі для пошуку відділів; роз(
ташування РOS(матеріалів там, де споживачі
зможуть їх легко помітити і знайдуть необхід(
ну торгівельну марку; запровадження зрозу(
мілої системи знижок, якщо така передбачена;
персоналізований підхід до клієнта; застосу(
вання інструментів мерчандайзингу; навчання
та підвищення кваліфікації персоналу, що об(
слуговує покупців; використання інтернету, в
тому числі і мобільного, як головного інстру(
менту комунікації зі споживачами; обробка
отриманої інформації про споживачів та їх ви(
вчення з метою вибудовування таргетованої
реклами; впровадження електронних цінників;
вплив на поведінку покупців для створення
рефлекс(асоціацій через підсвідомість (через
органи чуття: зір, нюх та слух людини) за до(
помогою кольору (наприклад, на зеленому
фоні навіть завищені ціни здаються приємніши(
ми, а червоний асоціюється з енергійністю і
рухом, тому його використовують для акцій, бо
споживачеві здається, що необхідно якнайско(
ріше купити цей продукт), приємної музики, що
робить свідомість сприйнятливішою до приваб(
ливих пропозицій; ароматів, які спонукають
відчуття голоду тощо; продаж способу життя,
розробка стратегії диференціації торгівельно(
го закладу, ритейл(брендінг та інші.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження ви(

явили наявність попиту на м'ясопереробну про(
дукцію на локальному ринку, який на сьогодні
характеризується загостренням конкуренції
серед виробників, представлених на ньому. Для
того щоб втримати зайняті позиції м'ясопере(
робному підприємству необхідно вибудовува(
ти свою діяльність на підставі клієнторієнтова(
ного підходу, зважаючи на профіль свого цільо(
вого клієнта та формати його споживання, вра(
ховувати моделі лояльності споживача, роз(
робляти та впроваджувати сучасні маркетин(
гові технології з використанням інструментів
брендингу, інтернет та цифрового маркетингу,
інноваційних методів та технік просування і
продажу з врахуванням індивідуальності
клієнта, перейти від традиційного маркетингу
до моделі управління взаємовідносинами зі
споживачем. Крім того, на сьогодні за умов
пандемії, товаровиробники зіштовхнулися з
новими викликами. Перспективами подальших
досліджень у цьому напрямі є розробка жит(
тєздатних бренд(концепцій для вітчизняних
підприємств м'ясопереробної галузі в умовах
затяжної кризової ситуації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні кризові процеси у світовій еко(

номіці перед кожною галуззю економіки став(
лять завдання швидкої реструктуризації, пере(
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Проведено комплексне дослідження ринку харчових яєць в Україні з точки зору формування попиту і пропоL
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номічних відносин. На основі балансів продукції за категоріями господарств визначені основні тенденції і найбільші
регіониLвиробники продукції, які контролюють ситуацію на ринку. Обгрунтовано рівень конкуренції на ринку харL
чових яєць, визначені основні компаніїLвиробники та їх частка на ринку. Проведено оцінку експортноLімпортних
потоків продукції та стан світового ринку за основними регіонами. Визначені перспективи розвитку галузі яєчного
птахівництва та стабілізації цінової ситуації на ринку харчових яєць.

A comprehensive study of the market of table eggs in Ukraine in terms of supply and demand, market saturation, the
level of competition and monopolization, pricing and foreign economic activity is conducted. It is established that the
market is a complex organizational structure, the proposal of which is formed by various organizational and legal forms
of farms — from large specialized enterprises to households, where distribution channels and market position are
significantly differ. The peculiarities of the studied market, which are conditioned by the uniqueness of products, their
importance in the diet, conditions and terms of implementation, the level of meeting the demand and solvency of the
population, integration processes in processing and sales, development of foreign economic relations are substantiated.
The main trends and the largest regionsLproducers of products that control the market situation are identified, based on
the product balances by categories of farms. Balancing the situation on the domestic market presupposes the meeting the
needs of the population within the limits of rational norms of nutrition and the increase of industrial consumption of
eggs. It is proved that the stabilization of the situation on the egg market is due to the gradual increase of their production
on an industrial basis, deepening of integration processes in the field of processing, growth of demand for table eggs and
egg products from Ukraine in foreign markets. The level of competition in the market of table eggs is substantiated, the
main companiesLproducers and their market share are determined. An assessment of exportLimport flows of products
and the state of the world market by major regions is conducted. Based on the calculated structure of exports and imports
by product groups of fresh table eggs and egg products in 2019, the leading countries and directions of foreign economic
operations of the country on the world market are determined. Prospects for the development of the egg poultry industry
and stabilization of the price situation in the table egg market based on the development of deep processing of products,
use of products by food industry enterprises, production of organic products and expansion of assortment groups are
determined.

Ключові слова: ринок харчових яєць, яєчні продукти, попит і пропозиція, рівень конкуренції,
ціноутворення, експорт, імпорт.

Key words: food eggs market, egg products, supply and demand, level of competition, pricing,
exports, imports.

орієнтації на внутрішній ринок, або скорочен(
ня виробництва. Не є виключенням і галузь яєч(
ного птахівництва, яка останнім часом потер(
пає від нестабільності ринку. В умовах стрімко(
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го скорочення експорту продукції, перед ви(
робниками харчових яєць постає завдання ви(
користання продукції та її реалізації всередині
країни, що приводить до стрімкого зниження
ціни внаслідок розбалансування попиту і про(
позиції, відповідно, і до втрати прибутків ви(
робниками.

Актуальність обраної теми дослідження
обумовлена тим, що стан ринку харчових яєць
потребує науково(практичного обгрунтування,
оскільки на сучасному етапі відбуваються ди(
намічні процеси насичення внутрішнього рин(
ку вітчизняною продукцією, активного освоє(
ння провідними підприємствами світового рин(
ку яєць і продуктів їх переробки, постійного
коливання цін при низькому рівні рентабель(
ності виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню напрямів ефективного розвит(
ку галузі яєчного птахівництва присвятили нау(
кові дослідження Кирилюк Д.О., Мельник Б.А.,
Сендецька С.В., Ярошенко Ф.О. [1—4]. Поле(
генька М.А. вивчає потенційні можливості і
шляхи підвищення ефективності господарської
діяльності птахівничих підприємств в Україні,
доводить, що негативно впливають на обсяги
виробництва промислових підприємств зни(
ження реальних доходів населення і скорочен(
ня фонду споживання яєць. Причиною зрос(
тання експорту автор вважає зниження внут(
рішнього збуту через втрату ринку на підконт(
рольних територіях, скорочення чисельності
населення і його низьку купівельну спромож(
ність [5, с. 137—143].

Дослідженнями науковців ННЦ "Інститут
аграрної економіки" встановлено, що на сучас(
ному ринку розвинених країн присутній вели(
чезний асортимент яєчних продуктів, який
включає харчову та нехарчову продукцію, яка
широко використовується у фармацевтичній,
косметичній, хімічній, текстильній та інших га(
лузях промисловості. Яєчні господарства ніве(
люють сезонне перевиробництва на основі
значного розширення асортименту, що дозво(
ляє маневрувати в номенклатурі продукції з
врахуванням цінової політики ринку і
збільшення експорту продукції [6, с. 55—59].

Буряк В.І. прогнозує ринкову ситуацію у
птахівництві України, обгрунтовує високу
ймовірність зменшення фонду споживання на(
селенням яєць. Причиною такої динаміки автор
вважає зменшення кількості населення та його
доходів. Щодо прогнозного обсягу власного
виробництва яєць під впливом факторів змен(

шення попиту на внутрішньому ринку, втрати
ринків збуту (ринки країн Митного союзу),
відсутності атестації вітчизняних птахівничих
підприємств для експорту яєць до країн ЄС пе(
редбачено поступове зменшення виробництва
цього продукту харчування [7, с. 41—53].

У наших дослідженнях щодо розробки про(
гнозу розвитку птахівництва на перспективу
акцентовано увагу на складності процесів
відновлення галузі в умовах конкуренції під
дією внутрішніх та зовнішніх факторів. Про(
гнозовано, що при позитивних тенденціях
відбудеться зростання обсягів виробництва у
наступні роки, приріст виробництва яєць буде
суттєвим на рівні країни і досліджуваного ре(
гіону, який забезпечить конкурентні позиції
країни на світовому ринку і потреби внутріш(
нього ринку [8, с. 34—40].

Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. на основі
дослідження стану ринку яєць в Україні та пе(
решкод його розвитку вказують на те, що для
забезпечення конкурентоспроможності й
ефективності функціонування яєчного птахів(
ництва підприємствам необхідно використову(
вати новітні методи моніторингу, прогнозуван(
ня та управління на основі стратегії "на випе(
редження", метою якої є виявлення негативних
тенденцій на ринку та корегування власної ви(
робничої політики підприємства у необхідно(
му напрямі [9, с. 19—25].

Попри досить широкий спектр наукових
публікацій за темою, вважаємо проведене дос(
лідження сучасних аспектів розвитку ринку
продукції яєчного птахівництва своєчасним і
комплексним доробком у висвітленні проблем
і перспектив формування і стабілізації ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є систематизація і нау(

кове обгрунтування сучасних тенденцій на рин(
ку харчових яєць в аспекті складових його ко(
н'юнктури. Для реалізації поставлених цілей
завдання спрямовані на вивчення попиту і про(
позиції, процесів ціноутворення, рівня конку(
ренції, експортної орієнтації галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні десятиліття птахівництво зали(
шається однією з найбільш перспективних га(
лузей сільського господарства України, які ди(
намічно розвиваються. З 2017 р. розпочалося
поступове збільшення поголів'я птиці, що
свідчить про поступове відновлення галузі пта(
хівництва після перенесеної кризи. За резуль(
татами 2018 р. було зафіксовано зростання чи(
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сельності поголів'я птиці як у секторі промис(
лового виробництва, так і в домогосподарствах
[10].

Характерними особливостями, які вирізня(
ють ринок харчових яєць, є:

— унікальність продукції, яка є одним із
продуктів першої необхідності, якісним джере(
лом білка в раціоні харчування населення, до(
ступним за ціною;

— на відміну від більшості видів сільсько(
господарської продукції, яка виступає сирови(
ною для переробки, харчові яйця можуть бути
реалізовані як кінцевий продукт безпосередньо
споживачам, що створює для підприємств
сприятливі умови налагодження власної торгі(

вельної мережі, прямих
зв'язків з підприємствами
торгівлі та максимізації при(
бутків;

— потреби населення у
яєчній продукції задоволені
на високому рівні, тому по(
пит на харчові яйця на внут(
рішньому ринку залежить від
ціни, доходів населення і роз(
витку харчової та перероб(
ної промисловості;

— короткий термін збе(
рігання яєць вимагає чіткої
взаємодії виробників у сфері
їх реалізації, своєчасного ви(
лучення надлишків із торгі(
вельної мережі з метою пере(
робки у допустимі терміни;

— підприємства промис(
лового птахівництва досягли
високого рівня концентрації,
що створює умови для удос(
коналення логістики руху

продукції у свіжому і переробленому вигляді
на внутрішньому і зовнішньому ринку;

— зовнішньоекономічний вектор розвит(
ку ринку харчових яєць і яєчної продукції має
тенденцію до зростання відповідно до зрос(
тання чисельності населення в світі і рівня
розвитку країн.

На рівень пропозиції на ринку яєць впли(
вають такі чинники, як кількість суб'єктів гос(
подарської діяльності в галузі, загальна чи(
сельність поголів'я курей, їх продуктивність,
економічна та епізоотична ситуація в регіо(
нах; сезонність. Загальне виробництво яєць в
Україні у 2018 р. збільшилося як за рахунок
промислових підприємств, так і домогоспо(
дарств населення. У найближчі роки очікуєть(
ся стабілізація ситуації на яєчному ринку з

поступовим збільшенням промислового вироб(
ництва.

Дослідження структури реалізації харчових
яєць за регіонами дозволяє виділити найбіль(
ших виробників. Київська область має 31 % у
структурі реалізації яєць за регіонами, Хер(
сонська — 11,2 %, Хмельницька — 10,9 % —
саме в цих областях розміщені підприємства
найбільших агрохолдингів. Дніпропетровська і
Запорізька область займають більше 5 % рин(
ку харчових яєць. У таблиці відображені ті об(
ласті, де реалізація харчових яєць перевищує
100 млн штук (табл. 1).

На основі балансу яєць у підприємствах
України у 2018 р., слід відзначити, що основну
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Питома 
вага 

регіонів у 
реалізації 
харчових 
яєць, % 

Україна 135,9 8900,3 545,8 999,5 8471,6 10,2 100,7 100,0 
області         
Вінницька 18,9 371,1 219,8 210,6 374,1 0,1 25,0 4,4 
Дніпропетровська 20,0 590,2 66,8 135,0 522,7 1,8 17,5 6,2 
Донецька 4,0 408,0 0,1 2,2 405,3 0,2 4,4 4,8 
Запорізька 5,4 496,4 0,0 8,4 483,5 1,3 8,6 5,7 
Івано-Франківська 0,1 171,6 0,6 0,3 172,0 0,0 0,0 2,0 
Київська 44,2 2655,5 54,0 129,3 2624,0 0,4 0,0 31,0 
Миколаївська 0,4 107,7 1,6 4,5 101,7 1,8 1,7 1,2 
Рівненська 1,1 253,4 0,8 0,4 253,0 0,0 1,9 3,0 
Сумська 3,0 139,8 0,0 1,5 133,3 0,0 8,0 1,6 
Тернопільська 2,0 292,4 1,6 72,0 218,1 0,1 5,8 2,6 
Харківська 3,5 245,7 1,9 14,2 236,5 0,3 0,1 2,8 
Херсонська 4,8 946,4 0,0 0,5 949,2 0,0 1,5 11,2 
Хмельницька 5,5 916,1 0,0 0,2 920,5 0,0 0,9 10,9 
Черкаська 8,4 375,4 184,3 357,5 208,9 0,0 1,7 2,5 

Таблиця 1. Баланс яєць у підприємствах України за регіонами у
2018 р., млн штук

Джерело: розраховано за [11].

Запаси на кінець 
року; 100,7; 

1,05%
На корм та 
інкубацію; 

995,5; 10,39%

Реалізовано за 
всіма 

напрямами; 
8471,6; 88,45%

Втрати при 
зберіганні; 10,2; 

0,11%

Рис. 1. Структура використання харчових яєць
у підприємствах Україні, млн штук, %
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частину виробленої
яєчної продукції
підприємства реалі(
зують за різними ка(
налами — 88 % від за(
гального використан(
ня, на корм та інкуба(
цію витрачено 11 %,
запаси на кінець року —
це 1 % витрат, 10,2 млн
штук яєць втрачено
при зберіганні (рис. 1).

Баланс яєць у гос(
подарствах населен(
ня України у 2018 р.
свідчить, що за регіо(
нами в цьому сегменті
відбувається більш
рівномірний розподіл, виділені найбільші регі(
они за обсягами реалізації, в яких показник
перевищує 50 млн штук (табл. 2).

Значно відрізняється структура викорис(
тання продукції у господарствах населення, які
значну частину вироблених яєць споживають
всередині господарства, їх ринкова орієнто(
ваність складає лише 10 %, запаси на кінець
року мінімальні. Господарства населення спо(
живають більше 80 % вироблених харчових яєць
(у 2018 р. — 87 % — 11624 млн штук), крім того,
341,6 млн штук, або 2 % використовують на
корм тваринам та інкубацію, тому їх ринкова
частка невисока. Ця частина реалізується як
надлишок на місцевих ринках, має свою нішу
споживачів домашньої продукції і більш висо(
ку ціну, ніж у торговельній мережі (рис. 2).

Згідно з оцінками експертів, споживання
яєць на душу населення в найближчій перспек(
тиві буде поступово збільшуватися.

Структура ринку курячих яєць в Україні
близька до олігополії, проте є конкурентною.
За даними АМКУ, вітчизняний ринок курячих
яєць відрізняється сезонними коливаннями по(
питу з боку споживачів і пропозиції з боку ви(
робників. Це підтверджується інформацією
найбільших торгових мереж і Держстату.
Вітчизняний ринок яєць є експортоорієнтова(
ним з тенденцією до збільшення обсягів експор(
ту. З огляду на динаміку виробництва та реалі(
зації в Україні яєць і на експорт, АМКУ про(
довжив на 2018 р. дослідження цього ринку на
предмет дотримання законодавства про захист
економічної конкуренції у зв'язку з ціновими
коливаннями [12; 13].

В Українській асоціації постачальників тор(
говельних мереж також відзначають можливу
картельну змову на ринку курячих яєць і напо(

лягають на перевірці виробників яєць антимо(
нопольним органом, у рамках якої необхідно
провести дослідження ціни, за якою продукція
продається магазинам або оптовим покупцям
в Україні та експортної ціни. Якщо з'ясується,
що експортні ціни є значно нижчими за продаж
на внутрішньому ринку, то є всі підстави гово(
рити про антиконкурентні дії [14].

Динаміка цін внутрішнього ринку свідчить
про більш високий їх рівень у господарствах
населення, порівняно з підприємствами. Крім
того, ціна, за якою реалізують підприємства
продукцію, має тенденцію до зниження — у
2019 р. 1 тис. штук яєць було реалізовано за
ціною 1206,1 грн — на 394,2 грн (24,6 %) нижче,
ніж у 2018 р., що у разі зростання витрат на ре(
сурси негативно впливає на рівень рентабель(
ності виробництва. На фоні подорожчання
решти продуктів у 2019 р. падіння ціни на яйця

Надходження Використання 

Регіони 

Запаси 
на 

початок 
року 

 

Вироблено
Куплено та 

інші 
надходження 

На корм та 
інкубацію 

Реалізовано 
за всіма 

напрямами 

Для 
споживання

Запаси 
на 

кінець 
року 

Україна 163,0 7231,7 6018,9 341,6 1284,6 11624,1 163,3 
області        
Вінницька 10,4 546,4 116,1 30,1 172,3 460,1 10,4 
Житомирська 9,9 608,6 49,8 35,8 229,3 393,1 10,1 
Закарпатська 2,6 390,2 21,1 10,4 80,4 320,3 2,8 
Кіровоградська 5,3 454,1 51,8 25,6 172,5 307,6 5,5 
Полтавська 5,9 220,0 273,2 13,1 89,9 389,9 6,2 
Рівненська 5,9 370,5 54,5 17,0 84,8 323,1 6,0 
Харківська 6,2 357,9 442,6 7,2 57,4 735,8 6,3 
Чернівецька 11,4 250,9 50,7 11,2 48,3 242,0 11,5 

Таблиця 2. Баланс яєць у господарствах населення за регіонами
України у 2018 р., млн штук

Джерело: розраховано за [11].

На корм та 
інкубацію; 341,6; 

2,55%
Реалізовано за 

всіма 
напрямами; 

1284,6; 9,58%

Запаси на кінець 
року; 163,3; 

1,22%

На споживання; 
11624,1; 86,66%

Рис. 2. Структура використання яєць у
господарствах населення України у 2018 р.,

млн штук, %
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стало несподіваним для виробників і спожи(
вачів. Навіть на весняні свята вони коштували
на 5—7% дешевше, ніж у минулому сезоні, коли
ціна сягала 16—21 грн за десяток. Середня ціна у
супермаркетах становила 16—18 грн за десяток.

Слід відзначити, що ринку яєць властиві
коливання цін, які залежать від якості яєць,
регіону реалізації, сезонності споживання з
урахуванням святкових днів. Значне коливан(
ня цін у торговельній мережі та на місцевих
ринках в розрізі областей України є свідченням
недоліків логістики і відмінності у рівнях до(
ходів населення по областях [6, с. 55—59]. Ціна
протягом року коливається і має найнижчий
рівень в травні — серпні і найвищий — у жовтні(
березні. Діапазон цін у 2018 р. був 1213 грн у
червні і 1879 грн за 1 тис. штук — у грудні.

Причина — у сезонному зростанні конку(
ренції від господарств населення, через яке
промислові виробники яєць вимушено працю(
ють у збиток. Відпускна ціна яєць від виробни(
ка становить 11—11,5 грн/дес. при середній со(
бівартості виробництва 15 грн. Збільшення за(
гального виробництва яєць за останній рік на
7%, а також сезонне зростання виробництва
яєць у господарствах населення (які займають
близько 50% у структурі виробництва) трима(
ють ціну на достатньо низькому рівні. Вартість
яєць найближчим часом може ще тимчасово
зменшитися. Щорічно з вересня — жовтня ціна
яєць зростає на 20—30%, що дає можливість
птахівничим підприємствам закінчити рік з
мінімальним рівнем рентабельності [15].

Зниження цін пов'язане зі збільшенням об(
сягів виробництва, що зумовлено значним зро(

станням продуктивності
курей(несучок. Основ(
ними чинниками такого
зростання стали модер(
нізація і запуск нових
виробничих об'єктів,
оновлення поголів'я
птиці з заміною на про(
дуктивніші кроси остан(
ніх селекцій, впровад(
ження сучасних високо(
ефективних систем го(
дівлі. Посилення конку(
ренції призвело до по(
ступового відходу з рин(
ку дрібних малоефек(
тивних підприємств. У
найближчі п'ять років в
Україні очікується ста(
білізація ситуації на
ринку яєць з поступо(

вим збільшенням промислового виробництва.
Водночас обсяги виробництва домогоспо(
дарств будуть залишатися практично на тому
ж рівні [16].

Цінова політика в яєчному птахівництві має
базуватися на поєднанні вільного ціноутворен(
ня з механізмом державного регулювання, бути
спрямована на забезпечення прибутковості
виробництва яєць, підтримання стабільності
цінової ситуації та прозорості економічних
відносин на ринку, запобігання недобросовіс(
ної конкуренції.

Рівень рентабельності продукції птахівниц(
тва показує, наскільки прибутковими були ви(
робництво і реалізація продукції на ринку. Оцін(
ка проведена за підприємствами, які здійсню(
вали діяльність з виробництва продукції птахі(
вництва. У 2018 р. рівень рентабельності реалі(
зації харчових яєць була на рівні 5,4 % (рис. 3).

Взагалі рентабельність харчових яєць у
2012—2016 рр. сягала 48—61 %, а у 2017 р. була
з від'ємним значенням (9 %. Це свідчить про не(
стабільність внутрішнього ринку харчових
яєць, коли витрати на виробництво і реаліза(
цію продукції не відшкодовуються ціною і ви(
ручкою від реалізації. За інформацією асоціації
"Союз птахівників України" за 2019 р. со(
бівартість виробництва яєць в Україні в серед(
ньому склала 15,25 грн за десяток. З початку
2020 р. відпускна ціна на яйця жодного разу не
досягала цієї позначки і птахофабрики поста(
чали свою продукцію у збиток. На нашу думку,
у результатах реалізації не враховані експортні
операції, коли підприємства реалізують про(
дукцію за світовими цінами і отримують відпо(
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відні прибутки. Крім того, реалізація харчових
яєць від підприємства(виробника відбувається
за різними каналами реалізації, зокрема посе(
редницьким структурам, дилерській мережі,
супермаркетам за оптовими цінами, які значно
нижчі, ніж поточні ринкові і не впливають на
рівень рентабельності виробника.

На сучасному етапі відбуваються процеси
сегментації ринку — на ринок свіжих яєць і про(
дуктів їх переробки. Розвиток промислового
виробництва яєць дало поштовх розвитку ново(
го для України напряму промислової перероб(
ки — виробництва яєчних продуктів. Активне
виробництво яєчних продуктів почалося близь(
ко п'яти років тому, але, попри настільки корот(
кий період існування галузі, виробники змогли
за кілька років не тільки збільшити обсяги ви(
робництва у 8,2 рази, але і вийти на експортні
ринки. Враховуючи зростаючий попит на яєчні
продукти з боку зовнішніх ринків, очікується
прискорення розвитку цього перспективного
напряму промислового виробництва [17].

Україна за останні 10 років збільшила про(
мислове виробництво яєчних продуктів у 3,6 ра(
зи. З початку 2005 р. виробництво яєчних про(
дуктів в Україні спиралося на зовнішній попит,
оскільки внутрішнього ринку практично не
було. З розвитком харчової промисловості, для
зручності і досягнення кращих технологічних
показників, у різних галузях почали викорис(
товувати не яйце в шкаралупі, а яєчні продук(
ти. Більшість підприємств використовували
яйця в шкаралупі, а зараз іде поступове освоє(
ння технологій і формування попиту яєчних
продуктів на внутрішньому ринку. З 2009 по
2019 рр. випуск сухих яєчних продуктів в Ук(
раїні зріс з 4,2 тис. до 11,9 тис. т (прогноз на
поточний рік). Але це зростання було дуже
нерівним: пікові обсяги зафіксовано в 2013—
2014 рр. Потім сировинна база скоротилася че(
рез втрату птахофабрик у Криму й на сході Ук(
раїни, що призвело до скорочення виробницт(
ва яєчних продуктів. Швидко росли обсяги ви(
пуску рідких яєчних продуктів, коли для украї(
нських виробників відкрився ринок Європейсь(
кого Союзу, для якого характерне споживан(
ня саме рідких яєчних продуктів більшою
мірою. За прогнозами, виробництво сухих яєч(
них продуктів в Україні складе в 2020 р. 13,5 тис.
т, у 2021 р. — 14,9 тис. т, у 2022 р. — 16 тис. т, у
2023 р. — 16,9 тис. т [18]. У наступні роки обсяг
виробництва яєчних продуктів буде збільшува(
тися з більш стрімким зростанням обсягів ви(
робництва сухих яєчних продуктів.

Перспективи розвитку ринку яєць в Україні
пов'язані саме з розширенням асортименту пе(

реробленої продукції, до складу якої входить
підгрупа для промислового споживання (ме(
ланж, білок і жовток у рідкому, заморожено(
му і сухому вигляді), напівфабрикати для до(
машнього господарства і громадського харчу(
вання: спеціально упаковані і оброблені рідкі
цілі яйця з тривалим терміном зберігання, за(
морожені цілі яйця, сухі омлети, зварені круто
яйця, а також широкий асортимент готових
продуктів в охолодженому і замороженому
вигляді. Можливе розширення асортименту на
основі надання корисних властивостей про(
дукції — вітамінізовані яйця, з високим вмістом
селену, йодовані, які будуть мати певну нішу на
ринку і стимулюватимуть попит на продукцію.

Загрозою для розвитку ринку харчових
яєць є процеси монополізації виробництва.
Свідченням високого рівня концентрації вироб(
ництва в яєчному птахівництві є те, що в галузі
у 2018 р. діяли лише 209 підприємств, 29 з яких
(13,9 %) мали обсяги реалізації, що перевищу(
ють 100 млн грн. Водночас їх частка в обсягах
одержаного доходу від реалізації яєць у свіжо(
му вигляді сягала 90,8 %.

У середині 2000(них років понад три чверті
обсягів виробництва яєць у сегменті сільгосп(
підприємств забезпечувалось майже 40 птахо(
фабриками. У 2015 р. таку ж частку виробниц(
тва забезпечували лише 17 птахофабрик. При(
чому дві найбільші з них утримували понад 45%
ринку яєць, що виробляються в сегменті
сільгосппідприємств. У 2015 р. частка лише
однієї бізнес(групи, яка була лідером на ринку
курячих яєць, перевищувала 56 % загальних
обсягів їх виробництва в сегменті сільгосппід(
приємств. Зокрема віднедавна більш як поло(
вина ринку курячих яєць, а з поточного року
— половина ринку м'яса птиці, контролюється
лише двома бізнес(групами. Водночас обидві
переорієнтовуються на зовнішні ринки, актив(
но користуючись ресурсами державної фінан(
сової підтримки [19].

Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. на основі
розрахунку індексу Херфіндаля(Хіршмана для
українського ринку яєць ситуацію характери(
зують як неконкурентну — одне підприємство
на ринку фактично є монополістом та диктує
правила гри для інших виробників [9, с. 19—25].

Розвиток птахівничої галузі на основі кон(
центрації дозволяє суттєво підвищити ефек(
тивність відповідної діяльності. Застосовувана
державою протягом останніх двох десятиліть
політика підтримки розвитку сільського госпо(
дарства лише посилила відповідні процеси, за
даними проведеного вченими установи ННЦ
"Інститут аграрної економіки" дослідження
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впливу наданих сільгосппідприємствам подат(
кових преференцій на різні галузі сільгоспви(
робництва в Україні.

Монополістична позиція окремих під(
приємств галузі не забезпечить її ефективного
розвитку та вказує на необхідність державної
й місцевої підтримки виробників яєць, що мож(
ливо реалізувати через адаптивні програми та
цільові дотації. Метою цих дій є формування
конкуренції в галузі, вирівнювання її розвит(
ку, підтримка слабких підприємств, формуван(
ня міжрегіональних та світових зв'язків на умо(
вах нових форм співпраці, зокрема кластерної.
Такий механізм дозволить подолати ще одну
перешкоду — неготовність вітчизняних вироб(
ників до впровадження багатопрофільної ди(
версифікованої діяльності для створення дов(
гострокових експортних відносин на світово(
му ринку [9, с. 19—25].

За даними "Союзу птахівників України" су(
марна частка 9 компаній з рейтингу на внут(
рішньому ринку виробництва становить 41,4%
(табл. 3).

Отже, протягом останніх років на українсь(
кому ринку яєць чітко сформувалася трійка
лідерів: "Авангард", "Овостар" і "Інтер Агроси(
стема". Основними драйверами їх зростання
залишається збільшення попиту з боку експор(
тних ринків, а також стабілізація економічної
ситуації в Україні.

Україна порівняно молодий гравець на екс(
портному ринку харчових яєць. Перші партії
яєць промислового виробництва були відправ(
лені на експорт в 2005—2006 рр. З цього часу
почалася фаза активного зростання експорту
яєць з України. У 2018 р. був досягнутий істо(
ричний максимум по експорту яєць з України.
Основною причиною зростання експорту є по(
пуляризація українських виробників на світо(

вих ринках завдяки конку(
рентній ціні при високій
якості. Українська яєчна га(
лузь має високий експортний
потенціал.

Основними імпортерами
яєць в світі є країни Європи,
а саме Європейського Со(
юзу. Для цього об'єднання
імпорт характеризується
швидше високим рівнем то(
варообігу всередині країн
ЄС, ніж поставками з третіх
країн. Другим за обсягами
імпортних поставок є ринок
країн Азії, при цьому регіон
продовжує залишатися в

стані активного росту. Попри несприятливі
геополітичні чинники в країнах Близького Схо(
ду, в останні роки спостерігається активізація
імпорту яєць в регіоні. У 2018 р. частка вироб(
ництва яєць в Азіатських країнах досягла 62%
від загальносвітового показника. Це пов'язано
із зростанням чисельності населення, а також
з активним ростом доходів, що в сукупності
стимулювало зростання споживання білкових
продуктів, зокрема яєць, у регіоні [21].

У регіональній структурі експорту яєць най(
більшим експортером є країни Європи (зокре(
ма країни ЄС), далі йдуть країни Азії — Туреч(
чина, Китай і Малайзія. Також великим експор(
тером курячих яєць є США. В останнє десяти(
ліття збільшилася роль України як великого
експортера яєць в світі. Яєчні продукти є якіс(
ною альтернативою сирим яйцям в шкаралупі.
Їх перевагою є простота і безпека транспорту(
вання, зниження витрат на логістику продукції,
а також зручність використання при масовому
виробництві продуктів харчування.

Основними виробниками яєчних продуктів
є розвинені країни, як(от: США, Японія і краї(
ни ЄС, що пов'язано зі значним попитом на дані
продукти з боку розвиненої харчової промис(
ловості. Відповідно до вимог світового ринку,
у балансі за одиницю вимірювання прийнято не
1 тис. шт яєць, а 1 тис. т. Для перерахунку взя(
то середню вагу одного яйця — 57,75 г.

За період 2000—2018 рр. обсяги виробниц(
тва яєць зросли на 83,5 %. Пік виробництва був
у 2014 р. — 1131 тис. т, після спаду у 2016 р. об(
сяги виробництва у 2018 р. знову зростають
(табл. 4).

У середньому на одну особу було спожито у
2018 р. 275 штук яєць, що майже відповідає на(
уково обгрунтованій нормі (290 штук яєць на
одну особу в рік). Слід звернути увагу на знач(

Місце у 
рейтингу Назва компанії 

Обсяги 
експорту, 
млн шт 

Частка в 
експорті

Сума 
валютних 

надходжень, 
млн дол. 

Частка 
ринку 

1. Агрохолдинг «Авангард» 832,1 46,7 43,5 16,7 
2. ТОВ Ясенсвіт 367,8 20,7 19,5 9,9 
3. Група компаній «Інтер-

Запоріжжя» 
342,8 19,3 17,8 7,4 

4. ТОВ «Березанська 
птахофабрика» 

121,2 6,8 6,2 1,7 

5. ТОВ «Птахофабрика «Поділля» 31,0 1,7 1,9 1,4 
6. ПАТ «ПФ Тернопільська» 29,4 1,6 1,1 1,2 
7. ТОВ «Птахофабрика Київагро» 20,0 1,1 0,9 0,7 
8. ТОВ «Баштанська ПФ» 9,0 0,5 0,5 0,2 
9. ТОВ «Крупецький 

комбікормовий завод» 
8,3 0,4 0,4 1,2 

Таблиця 3.Топ— 9 компаній на внутрішньому ринку харчових
яєць

Джерело: складено за [20].
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не зростання експорту хар(
чових яєць. Якщо у 2000 р.
Україна взагалі не експор(
тувала харчові яйця, а у
2018 р. — 186 тис. т, або 20%
від обсягів виробництва
(рис. 4).

Експорт українських
яєць у 2018 р. зріс на 20%
(майже на 300 млн шт.) у
порівнянні з 2017 р., сягнув(
ши позначки у 1 780,3 млн
штук за інформацією аген(
тства AgroPolit.com і Союзу
птахівників України, яку
було використано для
підготовки рейтингу основ(
них експортерів птахівничої продукції
за 2018 р. у рамках проекту "Експорт(
ний агроатлас". Серед українських
підприємств, котрі мають право експор(
ту до ЄС продукції для споживання лю(
диною — 4 виробники яєць та яєчної
продукції.

Україна в 2016 р. експортувала 848,
4 млн штук яєць, у 2017 р. — вже 1 487,6
млн штук, 2018 р. показники ще підви(
щилися — до 1 780 млн штук яєць. Тоб(
то сумарно експорт яєць за останні 2
роки збільшено на 931,8 млн штук. У
відсотках ці дані по роках мають такий
вигляд: щодо 2017 р. показники 2018 р.
зросли на 20 %, а до 2016 р. — на 110 % [22].

Імпорт яєць з України має значно
менші обсяги в порівнянні з експортом, оск(
ільки українські виробники практично по(
вністю забезпечують потреби внутрішнього
ринку. В країну яйця імпортуються в основ(
ному птахівницькими господарствами для по(
повнення поголів'я (інкубаційні яйця високоп(
родуктивних кросів птиці яєчного і м'ясного
напряму).

Детально європейський вектор інтеграції
яєчного напряму птахівництва і можливості
адаптації вітчизняних підприємств до його ви(
соких вимог висвітлено у наших дослідженнях
[23, с. 37—42]. Обгрунтування конкурентних
переваг підприємств галузі, визначення на(
прямів упровадження стандартів Євросоюзу на
вітчизняних підприємствах, вимоги європейсь(
кого ринку до якості й умов утримання курей
стануть стимулом для нового якісного рівня
розвитку вітчизняного яєчного птахівництва на
підставі впровадження нових, удосконалених,
енергозберігаючих та екологічних технологій,
органічного виробництва.

Експорт і імпорт харчових яєць відобра(
жається в основному за двома товарними по(
зиціями:

— 0407 Яйця птахів у шкаралупi, свiжi,
консервованi або варенi — включаються заплід(
ненні яйця для інкубації та інші свіжі (включаючи
охолоджені) яйця птиці всіх видів, також включа(
ються консервовані або варені яйця у шкаралупі;

— 0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi
жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парі,
формованi, мороженi або консервованi iншим
способом, з доданням чи без додання цукру чи
iнших пiдсолоджувальних речовин — до цієї
товарної позиції включаються цілі яйця без
шкаралупи та яєчні жовтки всіх видів птиці.
Продукти цієї товарної позиції можуть бути
свіжі, сушені, варені на парі чи в киплячій воді,
формовані (наприклад, циліндричні "довгі
яйця"), заморожені чи консервовані іншим спо(
собом. До цієї товарної позиції включаються
всі ці продукти з доданням або без додання
цукру чи інших підсолоджувальних речовин, і

Роки 
Показники 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 р. 
у % до 
2000 р. 

Виробництво 508 753 985 1131 969 872 896 932 183,5 
Зміна запасів 
(на кінець року) 

2 13 9 0 -4 0 0 -2 - 

Імпорт 2 5 7 7 11 5 7 4 200,0 
Усього ресурсів 508 745 983 1138 984 877 903 938 184,6 
Експорт 0 1 75 147 126 112 155 186 х 
Витрачено на 
корм  
та інкубацію 

36 91 125 163 136 95 72 77 213,9 

Втрати 1 6 16 37 21 11 6 4 400,0 
Фонд споживання 471 647 767 771 694 659 670 671 142,5 
у розрахунку на  
1 особу, штук 

166 238 290 310 280 267 273 275 165,7 

Таблиця 4. Баланс яєць (включаючи яйцепродукти) в Україні,
тис. тонн

Джерело: розраховано за [11].

Рис. 4. Обсяги виробництва і експорту яєць в Україні,
тис. т
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незалежно від того, чи призначені вони для ви(
користання як харчові продукти або для про(
мислового використання (наприклад, для дуб(
лення).

До цієї товарної позиції не включаються:

— (а) жир яєчного жовтка (товарна по(
зиція 1506);

— (b) яєчні продукти з вмістом пря(
нощів, спецій чи інших добавок (товарна
позиція 2106);

— (c) лецитин (товарна позиція 2923);
— (d) окремо поданий яєчний білок

(яєчний альбумін) (товарна позиція 3502)
[25].

Слід звернути увагу, що Україна в
основному експортує яйця у шкаралупі —
у 2019 р. виручка становить 2921,2 млн грн,
а яєчні продукти забезпечили виручку від
експорту 461,9 млн грн, або 15,8 % (табл. 5).

У структурі імпортерів харчових яєць
за товарною групою 0407 у 2019 р. лідера(
ми виступають країни Близького Сходу —
Об'єднані Арабські Емірати, частка яких
становить 25,4%, та Ірак (12,4 %). Потуж(
ним імпортером свіжих харчових яєць з
України є також Гонконг (10,7%), Вір(

гінські острови (9,7 %) та Латвія (8,1%) (рис. 5).
По відношенню до експорту імпортні опе(

рації в цій товарній групі становлять 18 %,
основними експортерами виступають країни
Євросоюзу — Польща (33,1 %), Болгарія (28,0%),
Німеччина (24,4 %). Слід відзначити, що це в
основному яйце для інкубації високопродук(
тивних кросів зарубіжної селекції, яке країна
експортує за високими цінами, в той час як хар(
чові яйця експортують за цінами світового ринку.

У товарній групі 0408 Яйця птицi без шка(
ралупи та яєчнi жовтки інша структура імпор(
терів та експортерів. Лідерами експорту є Да(
нія (30,7 %), Віргінські острови (16,5 %), Індо(
незія (11,6 %) та Латвія (10,1 %) (рис. 6).

Відповідно до вимог міжнародних стан(
дартів, виробники на переробних підприєм(
ствах і птахофабриках впроваджують у свою
діяльність інтегровану систему управління
якістю, яка складається з:

— міжнародного стандарту "Система
управління якістю" (ISO 9001:2000);

— міжнародного стандарту "Система ме(
неджменту безпеки продуктів харчування —
Вимоги до організацій ланцюга виробництва і
постачання" (ISO 22000:2005);

— міжнародного кодексу загальних прин(
ципів гігієни харчових продуктів (CAC/RCP 1(
1969);

— гігієнічні норми і правила для тих про(
дуктів, які містять яйця (змінений 1978, 1985)
(CAC/RCP 15(1976) [17].

Що стосується експорту українських яєч(
них продуктів, то він стабільно зростав, але в
2015 р. скоротився одразу на 40%. Причини —

Експорт Імпорт Країни млн грн у % Країни млн грн у % 
0407 Яйця птахів у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi 

ОАЕ 742,4 25,4 Польща 173,9 33,1 
Ірак 361,7 12,4 Болгарія 147,3 28,0 
Гонконг 313,6 10,7 Німеччина 128,5 24,4 
Віргінські острови (Брит.) 284,1 9,7 Угорщина 31,9 6,1 
Латвія 237,1 8,1 Туреччина 0,6 0,1 
Катар 172,6 6,2    
Всього 2921,2 100,0  525,4 100,0 

0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки 
Данія 141,8 30,7 Італія 4,6 48,4 
Віргінські острови 76,3 16,5 Єгипет 1,7 17,9 
Індонезія 53,7 11,6 Швеція 1,7 17,9 
Латвія 46,6 10,1 Австрія 1,3 13,6 
Італія 30,0 6,5    
Саудівська Аравія 24,5 5,3    
Єгипет 15,1 3,3    
Йордан 11,1 2,4    
Всього 461,9 100,0  9,5 100,0 

Джерело: розраховано за [26].

Таблиця 5. Структура експорту та імпорту
за товарними групами 0407 та 0408 у 2019 р.
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Рис. 5. Найбільші країни7експортери яєчної
продукції за товарною групою 0407 у 2019 р.
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Рис. 6. Найбільші країни7експортери яєчної
продукції за товарною групою 0408 у 2019 р.
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погіршення економічної ситуації в країні, ско(
рочення сировинної бази, зміна структури про(
дажів основних операторів. Зростання експор(
ту яєчних продуктів відновилося тільки в 2018 р.
За його результатами було експортовано 7,8 тис. т
сухих яєчних продуктів — на 98% вище від по(
казників попереднього року та 6,2 тис. рідких
яєчних продуктів (приріст 24%). Хоча обсяги
експорту сухих і рідких яєчних продуктів прак(
тично рівні, вони мають різну цінність. Якщо
перевести їхнє використання на виробництво
яєць, то було експортовано 670,8 млн штук яєць
у вигляді сухих яєчних продуктів (на 1 кг вико(
ристовується близько 86 яєць) і 136,4 млн штук
яєць у вигляді рідких яєчних продуктів (на 1 кг
— 22 яйця ) [18].

Однією з сучасних тенденцій в промисло(
вості є виготовлення органічної продукції, в
тому числі і яєць. Попри те, що ціна органічних
яєць вище звичайних, попит на такі продукти
активно розвивається, впливаючи на середню
ціну яєць на світовому ринку. Українські під(
приємства органічного яєчного виробництва
більше зосереджені на внутрішньому ринку,
проте, працюють в умовах зниження цін, низь(
кої рентабельності і обмеженої купівельної
спроможності населення. У разі нарощування
потенціалу, планують освоїти зовнішні ринки
[24].

ВИСНОВКИ
Отже, сучасний ринок продукції яєчного

напряму птахівництва має ряд організаційно(
економічних особливостей, характеризується
високим рівнем насичення внутрішнього попи(
ту, нестабільною ціновою ситуацією, активни(
ми процесами завоювання зовнішнього ринку.

На основі проведених розрахунків, відзна(
чено чітку тенденцію до зниження рівня рен(
табельності реалізації харчових яєць у під(
приємств, що обумовлено низькими цінами і
нестабільністю внутрішнього ринку, коли вит(
рати на виробництво і реалізацію продукції не
відшкодовуються виручкою від реалізації.

Дослідження реалізації продукції за регіо(
нами свідчить, що найбільше виробництво зо(
середжено в Київській (31 %), Херсонській
(11,2%), Хмельницькій (10,9 %) областях, де
розміщено підприємства найбільших агрохол(
дингів.

Динаміка цін внутрішнього ринку свідчить
про більш високий їх рівень у господарствах
населення, порівняно з підприємствами з тен(
денцією до зниження, що при зростанні витрат
на ресурси негативно впливає на рівень рента(
бельності виробництва.

На сучасному етапі відбуваються процеси
сегментації ринку — на ринок свіжих яєць і
продуктів їх переробки. Україна за останні
10 років збільшила промислове виробництво
яєчних продуктів у 3,6 рази при активізації ос(
воєння технологій і формування попиту яєчних
продуктів на внутрішньому ринку. Україна в
основному експортує яйця у шкаралупі — у
2019 р. виручка від їх реалізації перевищує у
6,3 рази надходження від яєчних продуктів.

Сучасний ринок харчових яєць характери(
зується високим рівнем концентрації вироб(
ництва у секторі підприємств промислового
утримання птиці, що вимагає підтримки конку(
ренції з боку малих і середніх підприємств,
фермерських господарств і кооперативів. Про(
позиція на внутрішньому ринку у повній мірі
задовольняє внутрішню потребу, тому подаль(
ший розвиток харчової і переробної промисло(
вості стимулюватиме внутрішнє споживання і
створення додаткової вартості на основі яєч(
них продуктів.

Інтеграційні процеси в галузі приводять до
об'єднання підприємств у холдингові структу(
ри, які забезпечують замкнений цикл руху про(
дукції, її переробку, реалізацію, але водночас
монополізують ринок і пригнічують конкурен(
цію, яка стимулює якісний і ефективний еко(
номічний механізм розвитку економічних
відносин. Крупних гравців на яєчному ринку
небагато, ринок набуває рис монополістичної
конкуренції. Саме великі підприємства дикту(
ють цінову політику в Україні, роблять ставки
на вертикально інтегровану систему, тобто
здійснюють контроль над ланцюгом просуван(
ня продукції від початкових стадій виробницт(
ва до споживача.

Перспективи нарощування обсягів вироб(
ництва яєць в Україні пов'язані із зростанням
попиту на яйця і яєчні продукти на зовнішніх
ринках, основними експортерами яєць є ОАЕ,
Ірак, а яєчних продуктів — Данія, Індонезія,
Віргінські острови.
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AGRICULTURAL INSURANCE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Проведено дослідження особливостей агрострахування в умовах зміни клімату в зарубіжних країнах та в УкL
раїні. З'ясовано, що в зарубіжній практиці страхування відіграє важливу роль для мінімізації ризиків аграріїв, пов'яL
заних зі зміною клімату та характеризується наявністю різних видів страхових продуктів. Водночас значну роль у
розвитку такого виду страхування в зарубіжних країнах відіграє держава. Встановлено, що попри те, що сільськоL
господарське страхування є найважливішим методом зниженням втрат від кліматичних змін та, попри значну потреL
бу в такому захисті, в Україні зроблені лише перші кроки щодо розвитку такого виду страхування. Запропоновано
комплекс заходів щодо формування збалансованої моделі страхування агрострахування в умовах зміни клімату в
Україні.

A study of the features of agricultural insurance in the situation of climate change in foreign countries and in Ukraine.
It has been established that in foreign practice insurance has an important role to minimize the risks of farmers associated
with climate change and is characterized by the presence of various types of insurance products. The features of insurance
of agricultural risks caused by global climate change in foreign countries are identified. It has been established that the
range of agricultural insurance products offered in different countries depends from various factors, which including:
the desire and ability of the government to subsidize this insurance products; the availability of developed infrastructure
for insurance (including regulatory authorities, qualified loss settlement specialists, etc.); the availability of correct
information and data available to support underwriting and actuarial analysis. It was found that the government has a
significant role in the development of this type of insurance in foreign countries. Significant development in foreign
countries gained use of modern technologies in agricultural insurance (space satellites, the use of drones, etc.).

It has been established that despite the fact that agricultural insurance is the most important method of reducing
losses from climate changing and, despite the significant need for such protection, in Ukraine only the first steps have
been taken to develop this type of insurance. A set of measures is proposed for the formation of a balanced model of
agricultural insurance in the context of climate changing in Ukraine: improving the methodology for assessing risks; the
formation of the regulatory framework of agricultural insurance activities; expanding the range of insurance products
that can be applied to various business entities (large and small farmers); forming a multiLlevel structure of types and
forms of insurance; expanding the list of agricultural risks, including those associated with global climate change; proper
staffing of insurance organizations, training of specialists who know the specifics of the industry, interaction with
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information and consulting services of the agroLindustrial complex; the active use of satellite monitoring in setting tariffs,
concluding insurance contracts, in settling losses, drawing up forecast values and the like; ensuring free access to
hydrometeorological information, information on land monitoring based on satellite data, etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На всіх етапах свого розвитку сільськогос(

подарська галузь залишалася надзвичайно за(
лежною від природно(кліматичних умов. Нині
ця залежність підвищується у зв'язку з істот(
ним посиленням аномальних кліматичних явищ
і зростанням числа стихійних лих.

Надзвичайні ситуації, пов'язані з великими
амплітудами температурних коливань, зрос(
танням сили вітру, обсягів випадання опадів і
іншими подібними природними явищами, є най(
важливішим дестабілізатором сільськогоспо(
дарського виробництва. Водночас фактор гло(
бальних кліматичних змін продовжує посилю(
вати руйнівні наслідки лих, передусім гідроме(
теорологічного характеру, на які припадає ос(
новна частка природних надзвичайних ситу(
ацій. Наростаючим фактором впливу на сіль(
ське господарство є підвищення концентрації
парникових газів в атмосфері і пов'язане з цим
зміна температур і кількості опадів, яка впли(
ває на придатність земель і врожайність,
збільшує поширення сільськогосподарських
шкідників, впливає на формування нових типів
сільськогосподарських хвороб, набір сільсько(
господарських культур, ціни на продовольство,
доходи населення і т.д. Це тягне за собою зро(
стання негативного впливу на коливання вро(
жаїв сільськогосподарських культур, обсяги
пропозиції продовольства. Одним з можливих
варіантів розв'язання проблеми є пропонова(
ний в рамках стратегічних цілей Продовольчої
і сільськогосподарської організації Об'єднаних
Націй (ФАО ООН) перехід до моделі кліматич(
но оптимізованого сільського господарства.

Водночас в якості найважливішого елемен(
та кліматично оптимізованої моделі ведення
сільського господарства виділено агростраху(
вання. З огляду на зазначене, виникає не(
обхідність дослідження агрострахування, як
методу стабілізації доходів сільгоспвиробників
в умовах адаптації сільськогосподарської га(
лузі до глобальних кліматичних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним засадам та практиці викорис(
танні агрострахування, а також проблемі впли(

Ключові слова: агрострахування, страхові продукти у сфері агрострахування, зміна кліма=
ту.

Key words: climate changing, agricultural insurance, international programs.

ву клімату на сільське господарство присвяче(
но чимало наукових досліджень. Зокрема за(
гальним питанням сільськогосподарського
страхування, розгляду страхових продуктів у
цій сфері приділено увагу таких вітчизняних
науковців: В.Д. Базилевича [1], Р.В. Пікус [1],
Н.В. Приказюк [1], А.С. Шолойко [5] та ін.

Проблемі впливу глобальних кліматичних
змін на агропромисловий комплекс (АПК) при(
свячено досить багато досліджень, що прово(
дяться у зарубіжних країнах. Наприклад,
Міжурядова група експертів зі зміни клімату
(Intergovernmental Panelon Climate Change
IPCC) у своїй роботі розглядає основні тен(
денції у зміні клімату та окреслює їх наслідки
для аграрного сектору. Зокрема за останні 20 ро(
ків кількість стихійних лих збільшилася в
2 рази, принісши багатомільярдні збитки аграр(
ному сектору. Крім того, у зазначеній роботі
наголошується на тому, що збереження по(
дібних тенденцій веде до зміни частоти, інтен(
сивності, тривалості і просторових масштабів
екстремальних погодних явищ [2].

Однак, попри значну кількість напрацювань
у сфері агрострахування, існує брак публікацій
з досліджуваної проблематики у вітчизняних
наукових джерелах, що обумовлює необхід(
ність подальшого її дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення особливостей аг(

рострахування в умовах зміни клімату у закор(
донних країнах та у вітчизняній практиці, а та(
кож окреслення напрямків його розвитку в Ук(
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У багатьох закордонних країнах страхуван(
ня відіграє важливу роль для мінімізації ризиків
аграріїв, пов'язаних зі зміною клімату. Нині в
закордонних країнах є різні підходи до розвит(
ку агрострахування. З метою систематизації
подібних підходів Світовим банком проведено
порівняльний аналіз основних принципів стра(
хування сільськогосподарських ризиків та роз(
глянуто, які страхові інструменти користують(
ся найбільшим попитом для мінімізації ризиків,
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пов'язаних з кліматичними змінами. Проведе(
не дослідження дало можливість виокремити
три групи країн, які мають схожі підходи (табл.
1).

Таким чином, як свідчать дані таблиці 1, аг(
рострахування в умовах зміни клімату у різних
країнах має свої особливості та характери(
зується наявністю різних видів страхових про(
дуктів.

Загалом у закордонних країнах можна ви(
окремити три групи страхових продуктів у
сфері агрострахування: класичні, мультиризи(
кові та індексні. Класичні страхові продукти за(
безпечують покриття від одного ризику (на(
приклад граду або пожежі). Їх перевагою є про(
стота. Адже використання таких продуктів дає
можливість легко перевірити чи належить пев(
на ситуація до страхового випадку чи ні. Як
наслідок, значно зменшуються витрати страхо(
вої компанії та ціна на цей вид страхування.
Класичні страхові продукти використовують(
ся в багатьох країнах, серед яких Швеція,
Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія,
Нідерланди та Австрія. Деякі країни, наприк(
лад, США і Франція субсидують такі види стра(
хування найчастіше проти втрати врожаю від
граду.

Ще одним видом страхових продуктів у до(
сліджуваній сфері, що знайшов своє розпов(
сюдження в закордонній практиці, є мультири(
зикові. Вони, на відміну від класичних страхо(
вих продуктів, забезпечують покриття втрат

фермера відразу від декількох ризиків й вклю(
чають у себе страхування врожаю, доходу, а
також страхування чистого прибутку. Страху(
вання ціни або прибутку, гарантують компен(
сацію втрат виробника сільськогосподарської
продукції не тільки від недобору врожаю, а й
від падіння цін на вироблену продукцію. Стра(
хування доходу було вперше випробувано в
США в 1995 році. Нині програми страхування
доходу діють у багатьох країнах. Попит на таке
страхування очевидний, оскільки забезпечує
більш прямий захист виробника в порівнянні зі
страхуванням врожайності. Фахівці зі страху(
вання відзначають, що коливання цін на гло(
бальних ринках сільськогосподарської про(
дукції досягло такого рівня, що виробники ча(
сто розглядають коливання цін настільки ж
серйозним джерелом ризику, як і коливання
врожайності. Згідно зі статистичними даними
у фермерів найбільш популярні програми стра(
хування доходів з виробництва окремих куль(
тур і страхування доходів від виробленої про(
дукції. Зокрема структура всіх зібраних стра(
хових премій в США розподіляється наступним
чином: за програмами страхування доходів зби(
рається 60% всіх премій, за програмами стра(
хування врожаю — 20%. Решта 20% страхових
зборів становлять страхові премії від деяких
спеціальних програм страхування доходу та
страхування врожаю, а також від спеціальних
програм з федеральним субсидуванням за
окремими видами культур, фруктів, овочів [4].

Таблиця 1. Особливості страхування аграрних ризиків, зумовлених глобальною зміною
клімату, в закордонних країнах

Джерело: складено авторами на основі [3].

Група 
країн Країни Особливості страхування 

1 США, Канада, 
Іспанія, Франція 

Розвинена комбінована система страхування 
(мультиризикове страхування з державною 
підтримкою, індексне страхування (індекс погоди, 
вегетаційний індекс, індекс врожайності) на основі 
супутникового моніторингу).  
Механізм страхування доповнюють погодні похідні 
фінансові інструменти (погодні деривати, облігації 
на катастрофи і т.д.) 

2 Великобританія, 
Німеччина, 
Ірландія, 
Бельгія, 
Нідерланди, 
Чехія 

Страхування окремих видів ризиків. Основними є 
град і пожежа. До ризику, пов'язаному з глобальною 
зміною клімату, віднесено повінь. Активне 
застосування супутникового моніторингу при 
визначені страхових тарифів, використання карт 
зонування 

3 Індія, Мексика, 
Марокко, 
Нікарагуа, 
Філіппіни 

Індексне страхування. "Пілотні" проєкти зі 
страхування за  підтримки Глобального фонду по 
зменшенню небезпеки від стихійних лих і 
відновлення та інших міжнародних фінансових 
організацій реалізуються переважно в країнах, що 
розвиваються з посушливим кліматом. Допомога 
надається дрібним фермерам, мікропідприємцям та 
мікрофінансовим організаціям з метою адаптації до 
умов глобальної зміни клімату 
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На відміну від зазначеного, в Україні страху(
вання доходів для аграріїв не набуло розвитку
й потребує розробки відповідних положень для
впровадження в широку практику.

Поряд із зазначеними страховими продук(
тами, характерними для зарубіжних країн, є
індексні, серед яких можна виокремити нтакі:

— страхові продукти на основі погодних
індексів (температура, кількість вологи в
грунті, кількість опадів (дощ), сила вітру, сніг
(товщина покриву і кількість снігу, що випав за
період часу));

— страхові продукти на основі регіональ(
ного індексу врожайності;

— страхові продукти на основі регіональ(
ного індексу доходу (захищає сільгоспвироб(
ника не тільки на випадок недоотримання вро(
жаю, але і в разі падіння ціни на продукцію);

— страхові продукти на основі регіональ(
ного індексу зеленої маси пасовищ [5].

Сутність індексних страхових продуктів
полягає у тому, що страхове відшкодування
буде виплачено тільки у випадку, якщо вро(
жайність застрахованої ним культури впаде
нижче гарантованого рівня. Страхові компанії
встановлюють цей рівень за допомогою істори(
ко(статистичних даних, що пов'язані з погод(
ними умовами і всіма факторами, які вплива(
ють на рівень врожаю.

Використовуючи зазначені страхові про(
дукти, виникає можливість, наприклад, зас(
трахувати осінню посуху, неможливість по(
чати посів через відсутність опадів або їх
надмірність. На відміну від традиційних
страхових продуктів індексні не передбача(
ють обов'язкового передстрахового огляду
посівів та оцінки понесених господарством
збитку, що зменшує затрати страхових ком(
паній.

Загалом асортимент страхових продуктів у
сфері агрострахування, пропонованих у різних
країнах, залежить від низки факторів, серед
яких:

— бажання і можливості уряду субсидува(
ти такі страхові продукти,

— наявності розвиненої інфраструктури
для забезпечення страхування (включаючи ре(
гулюючі органи, кваліфікованих фахівців з вре(
гулювання збитків тощо),

— наявності коректної інформації та даних,
доступних для підтримки андеррайтингу та
актуарного аналізу.

Розглядаючи особливості страхування аг(
рарних ризиків, зумовлених глобальною
зміною клімату, в закордонних країнах важли(
во звернути увагу на роль держави у його роз(

витку. Загалом у розвинених країнах страху(
вання, попри добровільну форму, користуєть(
ся великою популярністю серед аграріїв й доз(
воляє їм захистити врожай від погодних ри(
зиків. Це зумовлено насамперед тим, що дер(
жава спонукає сільгоспвиробників використо(
вувати страхування через можливість отриман(
ня дотацій на вирощування певних культур.
Завдяки такому стимулюванню в цих країнах
щорічно страхується 50% — 80% посівів. При(
кладом слугує Іспанія, яка пропонує страху(
вання всієї ферми для цитрусових виробників.
Крім того, цікавим є досвід Швеції і Норвегії,
які пропонують індексне страхування для кор(
му, Нідерландів, де пропонують субсидований
страховий продукт з кількома ризиками.

Крім того, розвинені країни, сформувавши
власні багатокомпонентні страхові системи,
пропонують інноваційні методи вирішення зав(
дань страхування за рахунок доступу до міжна(
родних інвестиційних фондів і ринків перестра(
хування, забезпечуючи таким чином мож(
ливість диверсифікувати і компенсувати ризи(
ки в глобальному масштабі. Наприклад, працю(
ючи у зазначеному напрямку, Німеччина, Ве(
ликобританія, Світовий банк і Глобальний
фонд по зменшенню небезпеки від стихійних
лих і відновлення (Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery (GFDRR)) спільно з
представниками приватного сектору, створили
глобальне партнерство — InsuResilience, клю(
чова роль у якому належить групі з двадцяти
держав, які більш за все схильні до цих ризиків,
і групі країн "Великої двадцятки" [6; 7]. Мета
цього партнерства полягає у нарощуванні мас(
штабів фінансування та страхування кліматич(
них ризиків, у тому числі пов'язаних з глобаль(
ним потеплінням. Таке партнерство поклика(
не стимулювати створення ефективних ринків
страхування кліматичного ризику та раціо(
нальне застосування механізмів страхування
населення й виробничих ресурсів, що можуть
бути пошкодженні / знищенні внаслідок реалі(
зації ризику зміни клімату. На основі діючих
систем страхування розвиненими країнами
розробляються, наприклад, погодні деривати(
ви, програми мікрострахування на приватному
страховому ринку, а також державне перестра(
хування.

Значного розвитку у закордонних країнах
набуває застосування у агрострахуванні сучас(
них технологій. Прикладом слугують космічні
технології, за допомогою яких можливий пе(
рехід від страхування до прогнозування і
управління сільськогосподарськими ризиками.
Здійснення на основі даних супутникового мо(
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ніторингу просторово(часового аналізу і оцін(
ки впливу природних аномалій на показники
сільськогосподарського виробництва сприяє
коригуванню стратегій розвитку агропромис(
лового комплексу та коректному довгостроко(
вому плануванню.

Поряд із зазначеним, західні країни актив(
но використовують різноманітні технологічні
засобі у своїй страхової діяльності. Коли трап(
ляється страховий випадок і страхувальник
подає позов про відшкодування збитку, стра(
ховик повинен перевірити масштаб і законність
шкоди. Така оцінка займає багато часу, залеж(
но від масштабів сільського господарства та
кількості врожаю. Однак використання дронів
допомагає скоротити час проведення такої
оцінки з декількох днів до декількох годин та
зменшити супутні витрати. Також використан(
ня інноваційних технологій допомагає зроби(
ти відносини між страховиком та страхуваль(
ником більш прозорими, оскільки фермеру зро(
зуміло на основі яких даних розраховані ті чи
інші показники, у тому числі і сума відшкодо(
ваного збитку. Як зазначалося вище, високо(
технологічні рішення сприяють скороченню
витрат, що дає можливість страховикам нада(
вати скидки або знизити ціну на свої страхові
продукти. Полегшення збору інформації має
позитивний вплив для прогнозування ситуації
в майбутньому, оскільки у страховика з'яв(
ляється великий масив даних, на основі яких
можна зробити більш точну модель та на осно(
ві отриманих даних бути більш готовими до
майбутніх змін і зменшити або уникнути фінан(
сових та майнових втрат.

Зміна клімату все більше впливає і на вітчиз(
няне сільське господарство. Попри деякі пере(
ваги, які отримують аграрії від зміни клімату,
серед яких вирощування більшої кількості вро(
жаю через збільшення теплого періоду, є значні
недоліки. Адже в Україні почали виникати при(
родні явища нехарактерні для нашої природно(
кліматичної зони, наприклад, смерчі або шква(
ли вітру, які знищують врожаї, збільшується
частота пізніх заморозків тощо. Такі події спо(
стерігається не в окремих областях, а по всій
території Україні, саме тому страхові компанії
повинні створювати та впроваджувати нові
страхові продукти.

В Україні для страхування аграрних ризиків
(за виключенням страхування тварин) є такі
страхові продукти:

— страхування багаторічних насаджень;
— страхування від повної загибелі;
— страхування від повної загибелі та вес(

няних заморозків;

— мультиризикове страхування майбут(
нього врожаю;

— мультиризикове страхування посівів до
збирання;

— страхування поіменованих ризиків;
— страхування від часткової та повної за(

гибелі й весняних заморозків (для озимих куль(
тур) тощо[8].

У залежності від періоду на який страху(
ються сільськогосподарські культури (зимній
або сезон весна(літо) попитом користуються ті
чи інші страхові послуги. Згідно з даними аналі(
тичного дослідження ринку агрострахування,
яке було проведене Міністерством аграрної
політики та продовольства України, на період
перезимівлі попитом користується страхуван(
ня від повної загибелі та весняних заморозків
(73,1% від загальної кількості договорів), на
другому місті йде страхування від повної заги(
белі (20% від загальної кількості договорів) та
страхування від часткової та повної загибелі та
весняних заморозків (тільки 6,5% договорів). У
сезоні весна(літо найбільшу частку договорів
складають договори страхування майбутнього
врожаю від багатьох ризиків (57,7% від загаль(
ної кількості) та страхування від поіменованих
ризиків 34,2%, інші види страхування займають
не більше 4(х відсотків від частки договорів. Що
стосується комбінованого страхування, то
воно лиши починає користуватися попитом се(
ред споживачів [8].

Таким чином, попри те, що сільськогоспо(
дарське страхування є найважливішим методом
зниженням втрат від кліматичних змін та, по(
при на значну потребу в такому захисті, в Ук(
раїні зроблені лише перші кроки щодо розвит(
ку такого виду страхування. На сьогодні в Ук(
раїні немає достатньої бази для використання
різних видів страхових продуктів, тому найпо(
ширенішими для боротьби з наслідками кліма(
тичних змін на вітчизняному ринку страхуван(
ня, вважається саме класичні страхові продук(
ти (тобто страхування від окремих ризиків).

Як наслідок, виникає необхідність форму(
вання збалансованої моделі страхування
сільськогосподарських ризиків, яка повинна
включати:

— вдосконалення методології оцінки ри(
зиків;

— сформовану нормативно(правову базу
аграрної страхової діяльності;

— широкий набір страхових продуктів, які
можна застосувати до різних суб'єктів госпо(
дарювання (великих і малих фермерів);

— формування багаторівневої структури
видів і форм страхування;
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— розширення переліку сільськогосподар(
ських ризиків, в тому числі пов'язаних з гло(
бальними кліматичними змінами;

— кадрове забезпечення страхових органі(
зацій, підготовку фахівців, які знають галузе(
ву специфіку, взаємодія з інформаційно(кон(
сультаційними службами агропромислового
комплексу;

— активне застосування супутникового
моніторингу при встановленні тарифів, укла(
дання договорів страхування, при врегулю(
ванні збитків, складанні прогнозних значень
тощо;

— вільний доступ до гідрометеорологічної
інформації, інформації з моніторингу земель на
основі супутникових даних тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження засвідчило, що гло(
бальні кліматичні зміни з кожним роком роб(
лять все зростаючий вплив на сільськогоспо(
дарську галузь у різних країнах світу. Одним з
найбільш перспективних підходів до забезпе(
чення сталого розвитку такої галузі в умовах
подібних змін є агрострахування. З'ясовано, що
з метою його розвитку та нормального функ(
ціонування, враховуючи обмеженість часу
(кліматичні зміни впливають на аграріїв вже
зараз та приносять значні втрати, які можуть
привести до банкрутства), потрібна розробка і
внесення в існуючу систему страхування змін
та комплексу нових напрямів розвитку. В кон(
тексті зазначеного варто звернути увагу на на(
ступне: використання моделей зміни клімату в
сценарних прогнозах для довгострокового
стратегічного планування та розрахунку ри(
зиків; аналіз уразливості і потенціалу реагуван(
ня на кліматичні зміни; розширення інформації
щодо можливих ризиків і збитків серед аграріїв
тощо.
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CHARACTERISTICS OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF IT�COMPANIES

Статтю присвячено ефективності застосування проєктного підходу в управлінні діяльністю суб'єктів господаL
рювання індустрії інформаційних технологій. Вибір ІТLіндустрії в якості об'єкта дослідження було зумовлене активL
ним розвитком інформаційних технологій та стрімким зростанням ресурсів, що залучаються до цієї сфери, а також
надважливим значенням власне якості самого процесу управління у цій інноваційній та динамічній галузі. В роботі
підкреслено, що ІТLкомпанії традиційно застосовують найсучасніші та найбільш ефективні технології у своїй роL
боті, а управління проєктами відіграє позитивну роль при прийнятті рішень у сфері інноваційних розробок, або ж
ITLпроєктів. Проведене дослідження підтверджує розвиток культури застосування проєктного підходу в українсьL
ких компаніях загалом, та ІТLсекторі зокрема. Авторами проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ІТL
галузі в Україні, серед усіх функціонуючих ІТLкомпаній України визначено лідерів з найбільшою чисельністю працL
івників. Авторами статті звернуто увагу на принципове значення так званої проєктної тріади — обмежень, що наклаL
даються на проєкт — час, бюджет, якість, що найповніше охоплюється визначенням ITLпроєкту як комплексу робіт,
спрямованого на розробку унікального продукту, що має чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурL
сах, свої критерії якості і поняття про успішне завершення. Узагальнено ряд особливостей ІТLпроєктів, що впливаL
ють на формування ефективної системи управління (нестандартний життєвий цикл; необхідність певної формаліL
зації вимог до ІТLпроєкту, вже на етапі ініціації; необхідність оперативного внесення змін на етапі тестування; ієрарL
хічна послідовність робіт, яка визначається гнучкістю методології розробки; робота з багаторівневими цілями; обоL
в'язковість інтегрування ІТLпроєктів у бізнес проєкти підприємства; матрична організаційна структура управління
проєктами, важливу роль в якій відіграє координатор проєктів або проєктLменеджер). Розглянуто одну з найпошиL
реніших методологій управління проєктами — Скрам, яка є достатньо гнучкою для управління ІТLпроєктами. Також
наголошено на важливості управління ризиками, що можуть негативно впливати на проєкти компанії.

The article is devoted to the effectiveness of the project approach in the management of economic entities in the
information technology industry. The choice of the ITLindustry as an object of the study was made due to the active
development of information technology and the rapid growth of resources involved in this area, as well as the crucial
importance of the quality of the management process in this innovative and dynamic field. The paper emphasizes that ITL
companies traditionally use the latest and most effective technologies in their work, and project management plays a
positive role in decisionLmaking in the field of innovative developments or ITLprojects. The study confirms the
development of a culture of using the project approach in Ukrainian companies in general, and the ITLsector in particular.
The authors analyzed the current state and prospects of development of the ITLindustry in Ukraine, identified the leaders
among all functioning IT companies in Ukraine with the largest number of employees. The authors drew attention to the
fundamental importance of the soLcalled project triad — restrictions imposed on the project — time, budget, quality,
which are most fully covered by the definition of ITLproject as a set of works aimed at developing a unique product with
a clear deadline, limit of the resources, their quality criteria and the concept of successful completion. Characteristics of
ITLprojects that affect the formation of an effective management system were generalized (nonLstandard life cycle; need
for some formalization of requirements for ITLproject at the initiation stage; the need for operative changes at the testing
stage; hierarchical sequence of works, which is determined by the flexibility of development methodology; work with
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Керівництво компанії під час планування
діяльності постійно зіштовхується з відповід(
ними управлінськими проблемами — як спла(
нувати роботи в часі, які будуть потрібні ресур(
си, скільки ресурсів і коли саме, скільки це буде
коштувати, коли відбуватимуться розрахунки
та інші. Вирішення цих проблем буде набагато
якіснішим з використанням проєктного підхо(
ду, який сьогодні є невід'ємною частиною діяль(
ності усіх успішних компаній та організацій.
Ефективна система управління проєктами де(
далі більшою мірою визначає успіх діяльності
суб'єктів підприємництва та забезпечує їх
фінансову стабільність, а отже, зміцнює позиції
на ринку. Проте для побудови такої ефектив(
ної системи управління проєктами слід врахо(
вувати ряд особливостей, пов'язаних із станом
розвитку галузі, в якій функціонує компанія, з
видом та специфікою її проєктів.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є характеристика ста(

ну розвитку ІТ(галузі в Україні, виявлення
особливостей системи управління ІТ(проєкта(
ми, місця проєкт(менеджера у ній.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням теорій і методик управління

проєктами, розробці практичних рекомендацій
щодо управління проєктами присвячено бага(
то сучасних праць закордонних науковців, як(
от: Скотт Беркун, Гаррі Альтман, Кім Гелдман,
Гарольд Керцнер, Мік Керстен, Джефф Са(
зерленд та ін.; у меншій мірі — вітчизняних: Бу(
шуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Петренко Н.О., Ноз(
дріна Л.В., Крижановський Є.М. та ін. Суттє(
вий пласт знань з питання управління проєкта(
ми міститься в дослідженнях спеціалізованих
професійних організацій, що об'єднують
фахівців з управління проєктами (Міжнарод(
на асоціація з управління проєктами, про(
фесійні національні асоціації з управління
проєктами різних країн). Проте найбільший
внесок зробив Інститут управління проєктами

multilevel goals; the obligation to integrate ITLprojects into business projects of the enterprise; the matrix structure of
project management organization, in which project coordinator or project manager plays an important role). One of the
most common project management methodologies — Scrum, which is flexible enough to manage ITLprojects — was
considered. Also the importance of managing risks that may affect the projects of a company was emphasized.

Ключові слова: управління проєктами, особливості ІТ=проєктів, cкрам, управління ризиками,
проєкт=менеджер.

Key words: project management, characteristics of IT=projects, scrum, risk management, project manager.

(PMI) у Сполучних Штатах Америки, який роз(
робив сертифікаційну програму — Project
Management Body of Knowledge (PMBOK).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління будь(якого господарюючого

суб'єкту (підприємства, організації, фірми) че(
рез проєкти здійснюється в багатьох країнах
світу і такий підхід уже довів свою здатність
істотно підвищувати ефективність управлінсь(
ких рішень. Суть його полягає в управлінні
проєктами організації, що дозволить їй бути
успішною в конкурентній боротьбі, заощаджу(
вати час і фінансові ресурси.

Зважаючи на те, що ефективне управління
багато в чому визначається можливостями й та(
лантами керівника Американський Інститут
управління проєктами (PMI, США) так визна(
чає "управління проєктами": "Управління
проєктами або Project Management (PM) — це
мистецтво керівництва й координації людських
і матеріальних ресурсів протягом життєвого
циклу проєкту шляхом застосування сучасних
методів і техніки управління для досягнення
певних у проєкті результатів за складом і об(
сягом робіт, вартістю, часом, якістю й задово(
лення учасників проєкту" [1, с. 18].

Об'єктом для цього дослідження було об(
рано IT(індустрію, по(перше, тому що сьогодні
спостерігається активний розвиток технологій
та ріст витрат, спрямованих у зазначену сфе(
ру. У світовому масштабі, IT напрями займають
позиції топ(10 за затребуваністю та оплатою
праці. По(друге, значення управління у цій
сфері досить велике: від грамотного управлін(
ня проєктами буде залежати не тільки якість
результатів, а й майбутня доля самої компанії.

В останні роки роль ІТ(сектору у зовнішнь(
оекономічній діяльності країни постійно зрос(
тає. Після деякого застою на ринку через пол(
ітичну ситуацію на сході України, з 2016 року
сектор IT продовжив розвиток, а в 2018 році
ринок розширився на 20%. На сьогодні інфор(
маційні технології приносять значний внесок
у ВВП України — у 2018 році понад 4,5%. За
даними Державної служби статистики, дохід
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від експорту IT(послуг у 2018 році ста(
новив 1,578 млрд дол. США. Головни(
ми імпортерами українських ІТ(по(
слуг є Сполучені Штати Америки та
Великобританія, серед інших країн(
імпортерів — Канада, Кіпр, Німеччи(
на, Нідерланди, Ізраїль, Норвегія,
Швеція, Ірландія, Швейцарія.

Відсоток розширення ІТ(сектору
може бути набагато вище, проте еміг(
рація передових програмістів за кор(
дон і тиск на бізнес з боку держави
сповільнює розвиток галузі. Проте
представники Європейської Бізнес
Асоціації дають оптимістичні прогно(
зи розвитку IT(індустрії в Україні в
разі державної підтримки сфери. Так,
у 2021 році очікується зростання час(
тки IT в ВВП України до 6%; збіль(
шення експорту IT(послуг до 6 млрд
дол. США [2, с. 54].

Оцінка кількості ІТ(компаній в Україні
значно відрізняється залежно від джерела да(
них. За офіційними даними, на кінець першого
півріччя 2018 року їх було 12 634 одиниць. Слід
зазначити, що на обліку перебувають зокрема
ліквідовані компанії, тож кількість тих, які ре(
ально функціонують, значно менша. Водночас
одна компанія може мати декілька юридичних
осіб, що також впливає на офіційну статисти(
ку, яка відображає саме кількість юридичних
осіб [3, с. 5].

За неофіційними даними, в Україні — близь(
ко 4 тисяч компаній, з них кількість компаній,
активних на ринку праці — 2 309. Базуючись на
вибірці, можна припустити, що приблизно 70%
— надають ІТ(послуги широкому колу клієнтів
(EPAM, GlobalLogic, Netcracker та інші), близь(
ко 15% — працюють як Global In(house Center
(GIC) для однієї материнської компанії
(Wargaming.net, Ring, Samsung R&D Institute
Ukraine, Oracle) та 15% створюють власний
продукт (Genesis, EVO, Terrasoft).

У таблиці 1 наведено список компаній(
лідерів у IT(галузі та їх чисельність персоналу
[4]. Важливо відзначити, що в IT(галузі працю(
ють не лише вузькоспеціалізовані технічні
фахівці: на ринку знаходять роботу дизайнери,
фінансисти, управлінці тощо. Близько полови(
ни компаній зареєстровані в Києві. Значне пред(
ставництво мають також Харків, Дніпро, Львів
та Одеса.

За дослідження "Рейтингу проєктного ме(
неджменту 2018", яке проводив PMI Kyiv
Chapter, компанія SoftServe була відзначена як
"найкраща компанія з управління проєктами".

Ще у 2008 році у SoftServe був створений Project
Management Office, основним завданням якого
є поглиблення експертизи у сфері управління
проєктами серед працівників SoftServe, систем(
ний розвиток цієї компетенції, дослідження
найсучасніших підходів та методологій з їхнім
подальшим застосуванням. У компанії також
активно працює Project Management Commu(
nity, на базі якої організовуються тренінги та
конференції як для внутрішніх, так і для
зовнішніх ІТ(фахівців [5].

Загалом результати дослідження, проведе(
ного під час підготовки рейтингу, продемонст(
рували розвиток культури застосування проєкт(
ного підходу в українських компаніях. Лідером
у використанні проєктного підходу став ІТ(сек(
тор, який у дослідженні складав понад 20% від
усіх опитаних компаній. Традиційно, IT(ком(
панії застосовують найсучасніші та найбільш
ефективні технології у своїй роботі.

Як виявилось, управління проєктами
відіграє позитивну роль під час прийняття
рішень у сфері інноваційних розробок, або ж
IT(проєктів. Варто дати визначення цьому тер(
міну з огляду так званої проєктної тріади — об(
межень, що накладаються на проєкт — час,
бюджет, якість. Таким чином, IT(проєкт — це
комплекс робіт, спрямований на розробку уні(
кального продукту, що має чітко визначений
термін виконання, обмеження по ресурсах, свої
критерії якості і поняття про успішне завер(
шення [6, с. 73].

IT(проєкти є комплексними, відрізняються
від інших видів проєктів такими характеристи(
ками як складність, масштабність і різно(

Місце Назва Міста України Кількість 
працюючих 

З них – 
технічні 

спеціалісти 
1 EPAM Київ, Харків, Львів, 

Дніпро, Вінниця 
7500 6700 - 89% 

2 SoftServe Київ, Харків, Львів, 
Дніпро, Рівне, Чернівці, 
Івано-Франківськ 

7082 5780 - 82% 

3 GlobalLogic Київ, Харків, Львів, 
Миколаїв 

4363 4071 - 93% 

4 Luxoft Київ, Дніпро, Одеса 3670 3598 - 98% 
5 Ciklum Київ, Харків, Львів, 

Дніпро, Одеса, Вінниця 
2867 2506 - 87% 

6 NIX Solutions 
Ltd. 

Харків 2004 1794 - 90% 

7 Infopulse Київ, Харків, Львів, 
Одеса, Вінниця, 
Житомир, Чернігів 

1900 1681 - 88% 

8 Intellias Київ, Харків, Львів, 
Одеса, Івано-Франківськ 

1521 1233 - 81% 

9 DataArt Київ, Харків, Львів, 
Дніпро, Одеса, Херсон 

1474 1278 - 87% 

10 ZONE3000 Харків, Львів, Дніпро 1450 392 - 27% 

Таблиця 1. Топ710 ІТ7компаній України за 2019 рік

Джерело: складено за [4].
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манітність. ІТ(проєктам властивий ряд особли(
востей, що впливають на формування ефектив(
ної системи управління, а саме:

— нестандартний життєвий цикл, який
може включати в себе також тестовий, гаран(
тійний та післягарантійний етапи розробки;

— необхідність чіткого визначення, вже на
етапі ініціації, вимог до IT(проєктів незважа(
ючи на рухливість і неоднозначність деяких
напрямків в IT(сфері;

— необхідність оперативного внесення змін
на етапі тестування, що створює складнощі, з
якими стикаються практично всі керівники IT(
проєктів, внаслідок чого відбувається відста(
вання від запланованих термінів;

— роботи завжди розглядаються ієрархіч(
но, а послідовність або паралельність їх вико(
нання залежить від гнучкості методології роз(
робки;

— робота з багаторівневими цілями: цілі
різних рівнів разом з аналізом інтересів учас(
ників і оцінкою їх впливу на проєкт часто вклю(
чаються в концепцію реалізації проєкту;

— IT(проєкти не можуть розглядатися поза
бізнес(проєктом клієнта і менеджмент з само(
го початку орієнтований на вибудовування
складної комунікації;

— Матрична організаційна структура
управління проєктами (рис. 1), важливу роль в
якій відіграє координатор проєктів або проєкт(
менеджер.

Варто зазначити, що терміни проєкту по
розробці нового продукту повинні бути обме(
жені часом повернення інвестицій — концеп(
ція Time(To(Profit. Ця ідея досить серйозно
конфліктує з усталеною думкою, що такий

проєкт повинен закінчуватися при виведенні
нового продукту на ринок. У разі виведення
IT(продукту на ринок, ще немає ніяких серй(
озних підстав судити про успішність проєкту.
Оскільки невирішеними залишаються питання:
як він буде продаватися; наскільки будуть за(
доволені замовники; чи потрібно вносити зміни.

До того ж критерієм успішності IT(проєкту
зі створення нового продукту не може бути
одне лише успішне впровадження — необхід(
но забезпечити комплексну експлуатацію роз(
робленої IT(системи на підприємстві, тобто ре(
алізувати розвиток і супровід IT(системи на
повному життєвому циклі протягом п'яти —
десяти років. І це перегукується зі згаданою
концепцією Time(To(Profit, яка стверджує:
"Недостатньо випустити — потрібно ще про(
дати", стосовно IT: "Недостатньо впровадити
— потрібно ще забезпечити тривалий розви(
ток" [6, с. 75].

Водночас кожен перехід IT(проєкту на нову
стадію ознаменується істотним переглядом кон(
цепції (у зв'язку зі зміною цілей і пріоритетів), за(
стосовуваних моделей якості (у зв'язку зі зміною
пріоритетів) і способів комунікації з клієнтом, а
значить, без вмілого застосування гнучких мето(
дологій і практик роботи з динамічно змінюва(
ними вимогами тут теж ніяк не обійтися.

Як зазначалось раніше, IT(галузь потребує
гнучкої методології, підходи якої спрямовані
на динамічне формування вимог та забезпечен(
ня їхньої реалізації за результатами постійної
взаємодії всередині самоорганізованих робо(
чих груп, до складу яких входять спеціалісти
різного профілю. До класу гнучких методо(
логій належать Agile(методи, в основу яких

Джерело: складено авторами за [7].

Рис. 1. Матрична організаційна структура IT7компанії
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покладено спілкування "обличчя до обличчя"
(face(toface). Більшість таких команд має роз(
ташовуватись в одному офісі, інколи до цих
команд входить замовник проєкту або його
представник. Команда включає тестувальників,
дизайнерів інтерфейсу, технічних спеціалістів
та менеджерів.

Ця методологія використовується як ефек(
тивна практика організації роботи груп неве(
ликого розміру, які виконують однорідну ро(
боту. Ціль гнучкої методології є розділення
великого процесу виконання проєкту на дрібні
етапи/ітерації (тривалість кожного 2—3 тиж(
ні), що мінімізує ризики реалізації [8, с. 6]. Се(
ред Agile(методів найбільшу популярність здо(
була методологія Скрам.

Скрам (Scrum) — популярна модель, що ви(
користовується для керування проєктами, в ос(
новному пов'язаними з розробкою програмно(
го забезпечення, але принципи, які закладені в
основу такої моделі, успішно застосовуються до
проєктів і в інших сферах. Скрам підходить не
завжди, оскільки дана методологія відноситься
до гнучких методологій. Першопричина, чому
Скрам не завжди підходить для того чи іншого
проєкту, — те, що така методологія потребує
зміни розуміння проєктного моделювання всієї
команди, що залучається до реалізації проєкту.
Це розуміння кардинально відрізняється від тра(
диційних підходів, із якими зазвичай мають
справу учасники проєктів [9, с. 178].

Головними учасниками в проєкті Скрам є
скрам(майстер, команда або команди проєкту,
власник продукту. Скрам(майстер — це люди(
на, яка виступає в якості проєкт(менеджера,
основним обов'язком якого є мотивація коман(
ди та ведення метрик по кожному учаснику
команди. Виконавцями проєкту може бути одна
команда, яка складається з декількох розроб(
ників, інженерів та інших, або декілька по(
дібних команд.

Власник продукту — це людина, яка є пред(
ставником замовника або самим замовником.
Основна його мета — постійна співпраця з ко(
мандою, складання беклогу.

Беклог (Product backlog) — це основа
Скрам, за своєю суттю беклог є списком всіх
основних вимог, які мають застосовуватися до
майбутнього продукту чи послуги. Як правило,
всі елементи цього списку прийнято називати
історіями беклогу.

Специфікою ІТ(проєктів є також високий
ступінь ризиків та невизначеності, зміна вимог,
характеристик продукту, інколи й самих цілей
проєкту, зміна проєктних рішень, висока дина(
міка розвитку ринку ІТ(послуг та продуктів,

коли під час реалізації проєкту застосовувані
програмні засоби, технології, а то й сам про(
дукт проєкту втрачають свою актуальність.
Дослідження, проведене в Оксфордс кому уні(
верситеті, показало, що ІТ(компанії в 20 разів
більше схильні до ризику зазнати невдачі, ніж
інші бізнес(проєкти.

Тому надважливим для ІТ(компаній є пе(
редчасне виявлення й управління ризиками.
Ризик — це невизначена подія або умова, на(
стання якої негативно або позитивно позна(
чається на цілі проєкту, його зміст, розклад,
вартість і якість. Причини ризиків проєкту зна(
ходяться в невизначеності, яка присутня у всіх
проєктах. Відомі ризики — це ті ризики, які
були ідентифіковані і проаналізовані, що доз(
воляє планувати реагування на них. Невідоми(
ми ризиками неможливо управляти проактив(
но, і отже, для них можна виділити управлінсь(
кий резерв [10, с. 39].

З точки зору керованості, ризики поділяють
на внутрішні і зовнішні. Внутрішні ризики — це
події, умови та процеси, які команда проєкту
може контролювати. Зовнішні ризики — це
події, умови та процеси, які виходять за межі
впливу команди проєкту. Наприклад, зміни за(
конодавства країни, зміни вимог і пріоритетів
спонсорів, зміни у виконуючої організації або
у замовника, ринкові зміни, цивільні і природні
катаклізми та інші форс(мажорні обставини.

Дії з управління ризиками робляться на ета(
пах планування та управління прооекту. У стан(
дарті ANSI PMBOK виділяють 6 складових про(
цесів управління ризиками, причому перші
п'ять з них спрямовані на попередню роботу
над ризиками, на підготовку до виникнення
ризиків [10, с. 41]:

1. Планування управління ризиками.
2. Ідентифікація ризиків.
3. Якісний аналіз ризиків.
4. Кількісний аналіз ризиків.
5. Планування реагування на ризики.
6. Контроль ризиків.
Планування управління ризиками — про(

цес, який визначає, яким чином здійснювати
управління ризиками проєкту. Ключова виго(
да цього процесу полягає в забезпеченні того,
щоб ступінь, тип і наочність управління ризи(
ками були відповідні ризикам і важливості про(
єкту для організації.

На етапі ідентифікації ризиків проводить(
ся формування реєстру ризиків проєкту, на
основі якого будується таблиця ризиків про(
єкту для подальшої їх якісної та кількісної оц(
інки. Якісний аналіз ризиків — це суб'єктивна
оцінка ідентифікованих ризиків, що полягає в
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виявленні факторів, меж та видів ризиків. Ре(
зультати якісної оцінки використовуються для
кількісного їх аналізу. Потенційний вплив ри(
зику на проєкт оцінюється як добуток ймовір(
ності виникнення та ступеню його впливу. За(
лежно від отриманого значення показника ри(
зику для кожної з можливих ризикових подій
потрібно визначити заплановані заходи реагу(
вання на них.

Як зазначалось раніше, важливою ланкою
в організаційній структурі IT(компанії є її
проєкт(менеджер. Більшість українських
проєкт(менеджерів в IT(компаніях — це ко(
лишні розробники або тестувальники, хоча
проєкт(менеджер не є технічною посадою.
Згідно зі статистикою DOU, середньому
проєкт(менеджеру 28 років, він має зарплату
близько 1500 доларів США (рис. 2) і досвід ро(
боти 3,8 роки [12].

Завдання проєкт(менеджера можна класи(
фікувати як тактичні і стратегічні. Тактичні —
це рішення щоденних проблем проєкту, усунен(
ня перешкод зі шляху команди. Стратегічні по(
лягають у тому, щоб координувати спільну мету
проєкту, шлях до неї, а також швидкість пере(
сування. Також завдання проєкт(менеджера
можна об'єднати в 3 групи:

— досягнення цілей проєкту і клієнта (ефек(
тивне виконання завдання, забезпечення висо(
кого рівня задоволеності клієнта);

— досягнення цілей керівництва і компанії
(фінансові показники);

— досягнення цілей членів команди (моти(
вація, допомога в реалізації кар'єрних цілей,
запобігання конфліктів).

Роботу проєкт(менеджера можна розділи(
ти на 5 режимів [12]:

1. Проєктування нового продукту або будь(
якого нового функціоналу. На цьому етапі
проєкт(менеджер організовує зустріч з техні(

чним архітектором і розробниками, ого(
лошує завдання, які їм належить виріши(
ти. В результаті команда визначає шлях,
за яким піде розробка.

2. На етапі планування важливо вра(
хувати всі чинники, що впливають на хід
розробки, в тому числі кваліфікацію
співробітників і пов'язані з ними ризики,
залежність від сторонніх сервісів.

3. Щоденний багаторазовий контроль,
який потрібен проєкт(менеджеру для ро(
зуміння, що відбувається на стадіях про(
єкту.

4. Оперативне вирішення виникаючих
проблем.

5. Комунікація з замовником, коман(
дою, супутніми співробітниками на всіх етапах
розвитку проєкту.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, варто зазначити, що сучасні

компанії світу перейшли від традиційного
підходу управління діяльністю до проєктного,
який довів свою ефективність на практиці. Се(
ред вітчизняних компаній проєктний підхід ви(
користовують переважною більшістю ІТ(ком(
панії, оскільки постійний розвиток у зв'язку з
потребою відповідності умовам ринку є ви(
рішальним для цих компаній. Найбільші
українські ІТ(компанії, як(от: EPAM,
SoftServe, GlobalLogic, Luxoft та інші, також
мають розвинену систему управління проєкта(
ми, діяльність якої визначається рядом особ(
ливостей, характерних саме для ІТ(проєктів.
Насамперед вони визначаються складністю,
масштабністю, різноманітністю, а також висо(
ким ступенем ризику. Тому ІТ(компаніям важ(
ливо налагоджувати систему своєчасного вияв(
лення ризиків та реагування. Важливою ланкою
у системі управління проєктами є проєкт(менед(
жер, яким може бути спеціально навчена люди(
на або ж розробник компанії. Проєкт(менеджер
обирає методологію управління проєктами, най(
поширенішою з яких є Скрам, та має визначені
завдання на кожному етапі проєкту.

Література:
1. Управління проєктами: навч. посібник /

за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. —
Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. — 522 с.

2. Архієреєв С.І. Роль людського капіталу
сфери IT(послуг у розвитку зовнішньое(
кономічної діяльності України / С.І. Архієреєв,
А.С. Ликова // Харківський національний уні(
верситет імені В. Н. Каразіна: Соціальна еко(
номіка, 2019. — Вип. №58. — С. 52—58.

650
1500

2000

3600
4250

5000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

System
Architect

Technical
Lead

Senior
Software
Engineer

Software
Engineer

Project
Manager

Junior
Software
Engineer

до
л.

 С
Ш
А

Джерело: [3].
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INSTITUTIONAL SUPPORT OF MODERNIZATION OF THE ECOLOGICAL SAFETY
SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION

Роль системи інститутів полягає у недопущенні негативного екологічного (антропогенноLтехногенного) впливу,
що спричиняє зміни в навколишньому природному середовищі, а також поточні та майбутні соціальні й економічні
збитки. Формування інститутів, котрі сприяють екологізації економіки, доповнює наявні методи і способи в цій гаL
лузі та є новим поглядом на досліджувану проблему. Досягнення визначених параметрів рівня екологічної безпеки
вирішальним чином залежить від об'єктивно діючої інституціональної системи, що забезпечує створення й функціоL
нування взаємозалежних форм і методів економічного й адміністративного управління, реалізацію програм взаємоL
пов'язаного екологічного й соціальноLекономічного розвитку та дає змогу уникати суб'єктивних рішень щодо їх зміни
(зниження фінансування, реструктуризація й необгрунтований розподіл ресурсів) у процесі виконання. ВикорисL
тання інституціонального підходу до створення системи гарантування екологічної безпеки зумовлює розширення
понятійноLкатегорійного апарату. Розглядаючи інституціоналізацію як процес визначення й оформлення організаL
ційноLправових та інших структур (норм, правил, статусів тощо) у вигляді системи, спрямованої на задоволення суL
спільних потреб, варто наголосити, що вона стосується не лише державноLправових інститутів, але й місцевого саL
моврядування. Водночас нормативна складова є не обов'язковою компонентою незалежно від рівня системи. ЗагаL
лом процес інституціоналізації екологічної безпеки відбувається у декілька етапів:

— виникнення потреби у безпеці, задоволення якої залежить від спільних дій щодо запобігання ризикам та загроL
зам або подолання наслідків (економічних, екологічних, соціальних тощо);

— формування загальних цілей досягнення безпеки, суспільних норм, зокрема правових, для забезпечення взаєL
модії суб'єктів;

— формування системи санкцій та формування відповідальності з метою реалізації норм і правил поведінки
суб'єктами. Вирішення суперечностей між суспільством і природою, загострення екологічної ситуації обумовлюють
необхідність пошуку нових підходів і концептуального обгрунтування механізмів екологізації економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції зміни якості навколишнь(

ого природного середовища та фундаменталь(
них умов існування людства потребують кар(
динальних змін у взаєминах суспільства і при(
роди, запобігання негативним наслідкам антро(
погенно(техногенних впливів на природу, здо(
ров'я населення, економіку та можливості їх
виникнення. Для цього необхідно враховувати
сукупність факторів, що впливають на стан дов(
кілля, зокрема економічні, а також суспільні —
традиції, звичаї, моральні засади. Широко до(
сліджує такі економічні явища інституціональ(
на теорія, що є перспективним напрямом світо(
вої економічної думки.

Роль системи інститутів полягає у недопу(
щенні негативного екологічного (антропоген(
но(техногенного) впливу, що спричиняє зміни
в навколишньому природному середовищі, а
також поточні та майбутні соціальні й еко(
номічні збитки. Формування інститутів, котрі
сприяють екологізації економіки, доповнює
наявні методи і способи в цій галузі та є новим
поглядом на досліджувану проблему.

The role of institutions is to prevent negative environmental (anthropogenicLman made) effects, which leads to changes
in the environment, as well as current and future social and economic losses. The formation of institutions that contribute
to a green economy, complements existing methods and techniques in this field and is a new look at the studied problem.
The achievement of certain parameters of the level of ecological security is critically dependent on objectively existing
institutional system, providing for the establishment and functioning of interrelated forms and methods of economic
and administrative management, implementation of programs of interrelated environmental and socioLeconomic
development and avoids subjective decisions regarding their changes (loss of funding, restructuring and unjustified
distribution of resources) during execution. Use institutional approach to the creation of a system of ensuring
environmental safety determines the extension of concepts and categories. Considering institutionalization as a process
of definition and execution of organizational, legal and other structures (norms, rules, statuses, etc.) in the form of a
system aimed at satisfaction of social needs, is to emphasize that it concerns not only state and legal institutions, but also
local government. In this normative component is not a necessary component regardless of the level system.In General,
the process of institutionalizing environmental security occurs in several stages:

— the emergence of security needs, the satisfaction of which depends on joint actions to prevent risks and threats or
mitigate the impact (economic, environmental, social etc.);

— formation of common goals of achieving security and social norms, including legal, to ensure interaction of subjects;
— formation of a system of sanctions and the formation of the responsibility to implement norms and rules of behavior

of the actors.
Solution of contradictions between society and nature, the aggravation of the environmental situation necessitated

the search for new approaches and conceptual substantiation of the mechanisms of the green economy.

Ключові слова: інституціоналізація, екологічна безпека, екологізація економіки, природнє
середовище, інституціональне забезпечення.

Key words: institutionalization, environmental security, greening the economy, natural
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні основи генезису та еволюції

інституціональної структури розвитку держав
та їх регіональних угруповань, специфіки фун(
кціонування різних видів і рівнів інститутів,
фактори й умови їх ефективної діяльності та
стимулюючого впливу на суспільний прогрес
розкрито в працях таких зарубіжних і віт(
чизняних учених: Л. Антонюк, А. Алчіян,
Дж. Айрон, Т. Бек, О. Білорус, О. Вільямсон,
Т. Веблен, В. Гамільтон, Дж. Гобсон, Дж. Гелб(
рейт, Д. Кауфман, Дж. Коммонс, Р. Коуз,
Г. Кларк, А. Кредісов, Д. Лук'яненко, З. Луци(
шин, В. Мітчелл, О. Мозговий, Д. Норт, Є. Но(
вицький, А. Олефір, Є. Панченко, Ю. Пахомов,
А. Поручник, А. Рум'янцев, Л. Руденко, В. Ро(
коча, С. Сіденко, С. Степаненко, Я. Тінберген,
Р. Фріман, А. Філіпенко, Р. Хейлброннер, Т. Ци(
ганкова, В. Чужиков, Й. Шумпетер та ін(
ших.

Проблематику формування інституціональ(
них засад збалансованого природокористуван(
ня в контексті генезису екологічної та природ(
но(техногенної безпеки розглядали у своїх
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працях J. Campbell, M. Heller, G. Hodgson,
D. North, M. Хвесик, O. Івашина, Д. Буркальце(
ва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безпека належить до базисних, першочер(

гових потреб громадян і соціальних спільнот,
коли їх життю, власності, благополуччю не за(
грожують жодні деструктивні чинники. Потре(
ба в безпеці має об'єктивний характер і реалі(
зується як на індивідуальному, так і колектив(
ному (груповому) рівнях. Слід підкреслити, що
на відміну від інших безпекову потребу немож(
ливо повністю задовольнити, оскільки загрози
генеруються постійно. Їх попередження та по(
долання наслідків — безпосереднє завдання
інституцій захисту особистості та навколиш(
нього природного середовища. Проте діяль(
ність таких структур щодо гарантування еко(
логічної безпеки, не можна вважати успішною
через:

— прагнення окремих суб'єктів природоко(
ристування захистити власну сферу доходів,
отримати максимальні вигоди, нехтуючи при(
родоохоронними нормами, законами та стан(
дартами;

— зростаючу тенденцію екологічного егої(
зму, коли захист довкілля здійснюється окре(
мими суб'єктами лише в рамках свого виду
діяльності, у визначених територіальних та ча(
сових межах;

— недосконалу систему інституціонально(
го гарантування безпеки, що не відповідає су(
часним викликам;

— прогалини змістовного наповнення, коли
за деклараціями і конвенціями, програмами і
домовленостями приховується абсолютна без(
діяльність у сфері гарантування безпеки;

— декларативність та недостатнє реформу(
вання і модернізація екологічних інститутів,
відсутність координації та відповідальності між
органами природокористування на макро(,
мезо( й мікрорівні [1; 2].

Інституціоналізація є сукупністю науково
обгрунтованих (і закріплених) положень, згід(
но з якими реалізується процес суспільних
явищ, тобто перетворення їх на певні упоряд(
ковані структури, системи дій. Досягнення ви(
значених параметрів рівня екологічної безпеки
вирішальним чином залежить від об'єктивно
діючої інституціональної системи, що забезпе(
чує створення й функціонування взаємозалеж(
них форм і методів економічного й адміністра(
тивного управління, реалізацію програм взає(
мопов'язаного екологічного й соціально(еко(
номічного розвитку та дає змогу уникати су(

б'єктивних рішень щодо їх зміни (зниження
фінансування, реструктуризація й необгрунто(
ваний розподіл ресурсів) у процесі виконання.

Запобігання негативним проявам екологіч(
них і природно(антропогенних ризиків є новою
політичною метою не лише більшості держав
світу, а й України. Передумовами для реалізації
зазначеного є якісне управління й ефективні
керівні органи державного рівня, а також
інституції, котрі у своїй діяльності дотриму(
ються безпекових вимог.

У дослідженнях глобального економічного
середовища виділяють декілька етапів станов(
лення та формування інституціональних відно(
син:

І (1870—1914 рр.) — домінування мікрорів(
невих регуляторів;

ІІ (1914—1945 рр.) — превалювання двосто(
ронніх міждержавних інститутів регулювання;

ІІІ (1945—1980 рр.) — поява багатосто(
ронніх міждержавних інтеграційних органів
управління та наднаціональних інститутів;

IV (з 1980 р. і дотепер) — формування сис(
теми глобального менеджменту [3, с. 240].

Орієнтуючись на загальноприйняті наукові
підходи, ми вважаємо правильним тверджен(
ням, що інституціоналізм — один з напрямів
сучасної економічної думки, заснований на
двох базових поняттях: інститути (держави,
корпорації, організації та установи [4]) та
інституції — норми й правила [5, с. 44; 6, c. 61].
На останні покладено функцію регулювання
офіційних відносин, якщо вони визначені та
затверджені до виконання як законодавчі акти.
У зарубіжних наукових школах поняття інсти(
тут тлумачиться досить широко: як явище сус(
пільного життя, що розкривається через ком(
плекс суспільних дій (М. Вебер) і соціальних
ролей (Т. Парсонс); соціальні факти, котрі ма(
ють зовнішнє примусове значення для індивідів
(Е. Дюркгейм), і норми, які регулюють від(
носини обміну (П. Блау); ідеї підприємства
(М. Ориу); органічна єдність ідей і людей (Ж.
Ренар) і т.д.

Представники інституціонального підходу
як загальні положення виділяють окремі скла(
дові, а саме: ідеї, символи, владу, менталітет,
соціальні процедури, технології. Така багато(
варіантність тлумачень категорії інститут дає
змогу представникам гуманітарних наук визна(
чити, по(перше, притаманні йому ознаки — на(
явність організуючої ідеї, власність, норматив(
но(правовий характер. По(друге, сутність
інституту включає цілісність (єдність), загаль(
ну просторово(часову форму культури й інсти(
туалізації, тобто процеси, які безпосередньо
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формують універсальність соціальних інсти(
тутів [7], у результаті чого його можна вважа(
ти функціональною організацією, котра забез(

печує конкретну систему однорідних інститутів
як власної змістовної основи. Крім цього,
підхід, центральною категорією якого є інсти(

Таблиця 1. Теоретико7методологічні підходи до формування понять і категорій
у сфері інституціоналізації

Джерело: систематизовано автором на основі [2; 5—8].

Автор Зміст інституціоналізації 
Дж. Кемпбел Інституції є фундаментом суспільного життя. У їх складі формальні та неформальні правила, механізми 

спостереження (monitoring) та примусу до їх дотримання, а також системи значень, що встановлюють контекст, у 
межах якого індивіди, корпорації, профспілки, держави та інші організації діють та взаємодіють між собою. Інституції 
як правовий інструмент визначають діяльність господарюючих суб’єктів, що зменшує невизначеність і робить 
економічне середовище більш прогнозованим 

Т. Веблен, 
Дж.Р. Коммонс, 
В. Мітчелл 

Розкриваючи сутність інституцій та інститутів, їх взаємозв’язок, вплив різних чинників зміни інститутів, наголошував, 
що узгодження системи інститутів та кінцевих цілей є важливою умовою економічного розвитку. Важливе положення 
– використання історичного підходу, тобто вивчення інститутів у розвитку. Основою зміни інститутів він вважав не 
лише соціально-психологічні чинники, але й розвиток техніки та технології. За його твердженням, зміна інститутів 
підпорядковується природному відбору 

М. Оріу, 
Л. Дюгі,  
Л. Гурвич 

Інституціоналізм виник як результат взаємодії суспільних колективів, котрі є інтегративними установами, тобто 
такими, що забезпечують єднання суспільства в націю-державу. На думку дослідників, концептуальна основа 
інституціональної теорії права грунтується на ідеї рівноваги, відповідно до якої правопорядок та система фізичної 
рівноваги сил подібні, а сучасним державам притаманні нескінченні соціальні рівноваги, поєднані у складну систему, 
однією з яких є правова 

Д. Норт Створив теорію інституціональних змін, метою якої є виявлення внутрішніх (ендогенних) чинників, що сприяють 
зміні як окремих інститутів, так і інституціональної структури суспільства. Інститути являють собою рамки, в межах 
яких люди взаємодіють між собою. Вони включають:  формальні обмеження у вигляді правил і приписів (наприклад, 
конституція, контракти, укази тощо); процедури з виявлення і припинення поведінки, що відхиляється від 
установлених правил; неформальні кодекси поведінки, звичаї, звички, що обмежують сферу дії формальних правил і 
процедур. На думку автора, звичаї і традиції можуть бути ефективним замінником формальних інститутів, 
забезпечуючи тим самим значну економію ресурсів. Інститути – це структурні форми взаємодій між людьми, 
поєднання правил, механізмів, що забезпечують їх дотримання, і норм поведінки 

М. Хвесик, 
В. Голян 

Розробили засади формування інституціонального середовища водокористування, спираючись на фундаментальні 
положення інституціональної теорії, ретроспективний аналіз інституціональних змін на пострадянському просторі. 
Розвивали теоретичні підходи до трактування економічної категорії інститут, розглядаючи його як сукупність норм, 
правил, стереотипів та імперативів, що визначають межі діяльності індивідів і фірм у системі економічних відносин, а 
також проявляються в різноманітних формах економічних відносин (відносини власності, організаційно-правові 
форми підприємництва, фінансово-економічні регулятори, контракти). Відповідно до цього підходу обгрунтовували 
роль інституту в системі економічних відносин та його вплив на відтворювальні пропорції в окремих сегментах 
національного господарства. На думку авторів, досліджуване  інституціональне середовище водокористування є 
сукупністю інститутів-правил, інститутів-організацій та інституціональних умов, що визначають форми, способи і 
масштаби господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу. Структурували інституціональну систему 
водокористування, яка представлена сукупністю формальних (базисні інститути, ринкові, фінансово-економічного 
регулювання й інституціональні угоди) і неформальних (ціннісні фактори, рівень правосвідомості, історичні та етнічні 
традиції, підприємницька етика) інститутів, що функціонують в умовах інституціональних розривів і пасток, 
необгрунтованого імпорту інститутів, інституціонального вакууму та хаосу, інституціональних обмежень  

В. Матюха,  
М. Мовчан,  
А. Сухоруков 

На думку дослідників, інституціональний підхід до економічних процесів у будь-якій сфері національного 
господарства полягає в їх упорядкуванні, збереженні необхідного для суспільства ступеня підпорядкування приватних 
інтересів суспільним. Досліджували інституціоналізацію сфери надрокористування як процес систематизованого 
нормативного закріплення і регулювання гірничих відносин між суб’єктами господарювання (надрокористувачами) і 
державою як власником надр за допомогою формування та впровадження у практику відповідних інституцій (норм і 
правил, стандартів), що в сукупності створюють інституціональне середовище (правове поле,) в якому діють суб’єкти 
господарювання (надрокористувачі) та організації контролю за їх виконанням 

О. Івашина  Досліджено теоретико-методологічні засади інституціоналізації економіко-неекономічних взаємодій, і на цій основі 
обгрунтовував шляхи і способи ефективної економічної модернізації країни. Чимало робіт присвячено результатам 
інституціональних перетворень в економічному секторі, порівнюваних з певними критеріями (н-д,  рівень трансакційних 
витрат в економіці). Аналізував причини розривів між формальними інститутами та неформальними нормами (цінності, 
настанови, звичаї), котрі зумовлюють виникнення незавершених і проміжних інституціональних станів 

А. Колодий,  
Г. Зеленко 

Інституціоналізацію розглядали як нормативно-правове врегулювання компетенцій органів державної влади, процес 
визначення та оформлення організаційних і правових структур органів державної влади для задоволення суспільних 
потреб. Вважали це поняття дієвим щодо громадянського суспільства, котре в умовах демократії перетворюється на 
повноцінного суспільно-політичного актора, різновид інституту влади 

Н. Ільченко Інституціоналізація – це становлення нових інститутів, правове й організаційне закріплення тих чи інших суспільних 
відносин. Щодо інституційного підходу, то це методологія наукового пізнання і практичної діяльності, спрямованої на 
дослідження механізмів взаємодії і зв'язків суб'єктів суспільних відносин, оцінювання їх поведінки при використанні 
формальних та неформальних норм, а також визначення ефективності структур й інститутів 

Ю. Авер'янова, 
Ю. Косьмій 

Початкові форми інституціоналізації виникають на рівні громадського самоврядування і самоорганізованих (спонтанних) 
явищ: масових або групових рухів, суспільних збурень тощо з чіткими діями і лідерами, здатними їх очолити, організувати, і 
постійними керівними групами. Більш розвинені форми інституціоналізації представлені усталеною політичною системою 
суспільства зі сформованими політичними інститутами й інституціональною структурою влади, установ, політичних 
асоціацій та ін. Одночасно недоліками інституціоналізації є її консервативність і стандартизація (в т.ч. знеособлення, 
деіндивідуалізація, формалізація), що може бути перешкодою для розвитку інноваційних процесів, оскільки в суспільстві 
функціонують усталені інституційні форми, не завжди враховуються нові вимоги 
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тут — базовий компонент методології держав(
ного управління.

Інституціалізація є багатокомпонентним,
мультикомпозиційним поняттям, тому її до(
цільно розглядати як суму окремих складових
елементів, поєднання яких формує її загальний
рівень. У визначеннях економістів, соціологів,
психологів та юристів наявні спільні підходи до
трактування цього поняття. Проте прослідко(
вуються і відмінні ознаки, оскільки інституціо(
налізація як категорія досліджувалася з ура(
хуванням специфіки власне об'єкта — від за(
гальнофілософського світосприйняття до
окремих галузей (табл. 1).

Процес інституціоналізації триває до ство(
рення, згідно з нормами і правилами, чіткої ста(
тусно(рольової структури, соціально підтрима(
ної більшістю його учасників. Складові цієї струк(
тури можуть змінюватися і модифікуватися у часі
під впливом трансформаційних процесів, однак
жодне сучасне суспільство не може існувати без
інституціоналізації, без формування інститутів,
які є символами порядку та організованості.

Використання інституціонального підходу
до створення системи гарантування екологіч(
ної безпеки зумовлює розширення понятійно(
категорійного апарату. Основу можуть стано(
вити результати дослідження

В. Воронкової, О. Підопригори, В. Тимо(
шенко, наведено в Юридичній енциклопедії [9,
c. 696—704] та Словнику термінів [10, c. 155—
157], у яких детально розкрито понятійно(ка(
тегорійний апарат з означеного предмету. Тому
використання таких термінів, як інституціо(
нальні чинники, інституціональне середовище,
інституціональна рівновага, інституціональна
пастка, інституціональні зміни та інновації,
інституційна система, інституювання, а також
розвиток і запровадження нових інститутів,
сприяє розвитку як власне інституціонального
підходу, так і предмета дослідження.

Отже, процес інcтитуцioнaльного забезпе(
чення модернізації системи eкoлoгiчної
бeзпeки в умовах трансформації економіки до(
цільно розглядати як динамічний і цілеспрямо(
ваний рух до визначення та закріплення норм,
правил, статусів і функцій суб'єктів, приведен(
ня їх в систему, побудовану на принципах і за(
садах збалансованого природокористування,
здатну діяти у напрямі задоволення певної су(
спільної потреби, а саме достатнього рівня еко(
логічної безпеки [11; 12].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене вище та розгляда(

ючи інституціоналізацію як процес визначен(

ня й оформлення організаційно(правових та
інших структур (норм, правил, статусів тощо)
у вигляді системи, спрямованої на задоволен(
ня суспільних потреб, варто наголосити, що
вона стосується не лише державно(правових
інститутів, але й місцевого самоврядування.
Водночас нормативна складова є не обов'язко(
вою компонентою незалежно від рівня систе(
ми.

Загалом процес інституціоналізації еколо(
гічної безпеки відбувається у декілька етапів:

— виникнення потреби у безпеці, задово(
лення якої залежить від спільних дій щодо за(
побігання ризикам та загрозам або подолання
наслідків (економічних, екологічних, соціаль(
них тощо);

— формування загальних цілей досягнення
безпеки, суспільних норм, зокрема правових,
для забезпечення взаємодії суб'єктів;

— формування системи санкцій та форму(
вання відповідальності з метою реалізації норм
і правил поведінки суб'єктами.
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STATE SUPPORT AS A REASON FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL
ENTERPRISES

Статтю присвячено питанню державної підтримки інноваційного розвитку садівницьких підприємств. Щоб заL
безпечити конкурентоспроможність останніх, необхідні значне підвищення ефективності виробництва плодоягідної
продукції, інтенсифікація галузі та гарантування відповідності її процесів міжнародним стандартам. Нині ефективL
не відтворення плодових і ягідних насаджень можливе тільки на основі інноваційного розвитку галузі, що зумовL
люється багатьма природними, організаційноLтехнологічними та економічними чинниками. Це — один із головних
факторів інтенсифікації галузі, оскільки лише таким чином можна оновити сортимент садів високопродуктивними
сортами, стійкими до хвороби і шкідників. Для інноваційного розвитку садівницьких підприємств потрібні капітальні
інвестиції, що дасть змогу запроваджувати новітні науковоLтехнічні досягнення та забезпечити зростання продукL
тивності праці. Вирішальну роль у цьому відіграє інвестиційна політика держави. Як відомо, позитивну роль у цьому
плані мають Закон України від 09.04.1999 р. "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 "Порядок справляння збору та використання коштів
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства". В 2015 році було введено фінансову підтримку заходів в агL
ропромисловому комплексі у вигляді здешевлення кредитів. Аналіз державної фінансової підтримки, проведений за
двома програмами, показав, що кошти, виділені із державного бюджету, не були використані повністю. Тому поL
трібно вдосконалення механізму ефективного управління названими коштами на всіх етапах бюджетного процесу
шляхом коригування порядку розподілу бюджетних коштів з урахуванням специфіки земельних площ, видів інноваL
ційної діяльності, пріоритетів та перспектив розвитку плодівництва під час розподілу обсягів коштів між садівницьL
кими підприємствами, що претендують на її отримання, рівня їх рентабельності та інших факторів для обгрунтуванL
ня ефективності та доцільності використання державної підтримки.

The paper is devoted to the problems of the state support for the horticultural enterprises innovative development.
In order to ensure their competitiveness it is necessary to increase significantly the efficiency of producing fruit and
small fruit products, intensify and ensure the conformity of the production processes and of the above mentioned products
to the international standards. The effective reproduction of the fruit and small fruit orchards is possible only on the
basis of the innovation in horticulture, that is conditioned by many natural, organizational, technological and economic
factors. This is one of the main factors of the sector intensification, since only in this way it is possible to renew the
assortment of the orchards with high productive cultivars resistant to diseases and pests. The innovative development of
horticultural enterprises requires capital investments, that enable to introduce of the latest scientific and technological
achievements and to ensure the labor productivity increase. The decisive role in this belongs to the investment policy of
the state. The positive upheaval in this regard is. The law "On The collection and development of viticulture, horticulture
and hop growing", adopted by the Suprema Soviet of Ukraine on April 9, 1999and "Procedure for the collection and use
of the funds for the development of viticulture, horticulture and hop growing", approved by the Cabinet of Ministers of
Ukraine on July 15,2005. № 587. In 2015 the financial support for the measures in the agroLindustrial complex was
introduced in the form of cheaping loans. The analysis of the two programs of state financial support showed that the
funds assigned from the state budget had not been used fully because of the shortcomings in the prediction and organization
of the work of individual regional competition commissions. Therefore, it is necessary to improve the mechanism of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для досягнення стабільності у виробництві

конкурентоспроможної на внутрішньому та
світових ринках продукції садівницькі під(
приємства України повинні дотримуватися
умови ефективного відтворення та використан(
ня плодових і ягідних насаджень. Водночас
ефективне їх відтворення на сучасному етапі
можливе лише на інноваційній основі, що за(
безпечить поширення найновіших технологій
вирощування плодів та ягід і сприятиме онов(
ленню сортименту садів високопродуктивними,
стійкими до хвороб і шкідників сортами пло(
дових та ягідних культур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчення різних аспектів інноваційного

розвитку в аграрній сфері проводили вітчизняні
вчені К.Ю. Вергал, О.І. Дацій, Н.О. Кравченко,
М.Ф. Кропивко, В. Смолінський, М.Є. Рогоза,
І.І. Тубалець, Л.І. Федулова та інші, а в садівницт(
ві — Л.О. Барабаш, О.Ю. Єрмаков, О.Б. Погри(
щук, В.А. Рульєв, В.І. Чорнодон, О.С. Тупчій,
О.М. Шестопаль та ін. У працях цих дослідників
розкриваються питання теорії та методології
формування засад інноваційного розвитку ви(
робничої сфери. Вчені(аграрники вивчають в
основному питання економіки та організації
виробництва продукції садівництва, виногра(
дарства, хмелярства, не досліджуючи належ(
ною мірою проблему державної підтримки
інноваційного розвитку цих галузей. Не(
обхідність самої постановки зазначеної про(
блеми, її наукового обговорення і спричинила
появу цієї статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити характеристику та

провести аналіз державної підтримки садів(
ницьких підприємств та опрацювати пропозиції
щодо механізмів її вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційна діяльність неможлива без інве(

стиційної політики держави, котра відіграє ви(
рішальну роль у забезпеченні стабільного роз(
витку садівництва. Саме вона визначає струк(

effective management of these funds at all stages of the budget process by adjusting the order of allocation of budgetary
funds, taking into account the specifics of land, types of innovation activities, priorities and prospects for the development
of horticulture in the distribution of funds between horticultural enterprises claiming their profitability and other factors
to substantiate the effectiveness and appropriateness of using state support.

Ключові слова: інновації, садівницьке підприємство, інвестиції, бюджетні кошти, управління.
Key words: innovations, enterprises, investments, budget funds, management.

туру інвестицій, напрями, реальні джерела,
здійснює ефективні й раціональні заходи для
виконання загальнодержавних регіональних і
місцевих соціально(економічних і технологіч(
них програм, відтворює процеси в галузі на
макро( й мікроекономічному рівнях. Ще на(
прикінці 90(х років ХХ ст. садівництво мало
особливі джерела державної фінансової
підтримки, якими були: прийнятий Верховною
Радою України 09.04.1999 р. Закон "Про збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр(
ства" та Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.07.05 р., №587 "Про порядок справляння
збору та використання коштів на розвиток ви(
ноградарства, садівництва і хмелярства".

Платниками збору є суб'єкти підприєм(
ницької діяльності незалежно від форм влас(
ності і підпорядкування, які реалізують в оп(
тово(роздрібній торговельній мережі алко(
гольні напої та пиво. Ставка збору становила
1% від виручки, одержуваної від реалізації цієї
продукції. Починаючи з 1 серпня 2011 року,
платники сплачують збір у розмірі 1,5% від
об'єкта оподаткування, що передбачено Зако(
ном України від 07.07.2011року, №3609(VI,
"Про внесення змін до Податкового Кодексу
України та деяких інших законодавчих актів
України щодо вдосконалення окремих норм
Податкового Кодексу України", яким внесено
зміну до Закону України "Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" [1].

За рахунок цього збору відповідно до нор(
мативів компенсуються витрати на проведен(
ня робіт із закладання насадження, догляду за
ним до вступу у плодоношення (проектні ро(
боти, підготовка грунту і посадка, догляд за
садами, встановлення шпалери та систем кра(
пельного зрошення) та придбання матеріалів,
необхідних для виконання таких робіт, а також
саджанців, використаних для ремонту молодих
насаджень, які постраждали від несприятливих
погодних умов. Передбачено також фінансу(
вання витрат, пов'язаних з проведенням науко(
во(технічних досліджень і здійсненням розро(
бок, зміцненням матеріально(технічної бази
галузевих наукових закладів та їх дослідних
господарств [2].
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У таблицях 1—3 представлено дані про
використання коштів збору на розвиток ви(
ноградарства, садівництва та хмелярства по
Україні та Вінницькій області зокрема, яка
є одним із найбільш розвинених регіо(
нів промислового садівництва в державі, у
2018 році.

Вивчення обсягів державного фінансу(
вання (табл. 1) показує, що за бюджетною
програмою "Закладання і нагляд за моло(
дими садами, виноградниками і ягідниками"
за рахунок коштів від 1,5%(го збору на роз(
виток виноградарства, садівництва та хме(
лярства, що сплачуються з реалізації в
оптово(роздрібній мережі алкогольних на(
поїв та пива на спеціальний рахунок Дер(
жавного казначейства, у 2018 році було спря(
мовано у садівницькі підприємства Вінницької
області 14,08% (55609,8 тис. грн) від загально(
го обсягу відшкодованих державою витрат у га(
лузь садівництва України (394964,5 тис.), у тому
числі було компенсовано витрати на придбан(
ня садивного матеріалу вуказаному регіоні
(16,46% — 42978,8 тис. грн) від загального об(
сягу відшкодованих державою витрат з прид(
бання саджанців по Україні (261092,4 тис.) і хо(
лодильників — 9,67% (12631,0 тис.) від за(
гального обсягу державної підтримки пло(
дівництва (130584,0 тис.).

У таблиці 2 наведено суб'єкти господа(
рювання Вінницької області, яким було ви(
ділено бюджетні кошти за програмою
2801350. Зазначимо, що це дає можливість
для придбання садивного матеріалу для
закладення молодих садів та ягідників як
основи інноваційного розвитку галузі.

Стабільна, своєчасна та ефективна дер(
жавна підтримка садівництва є не лише за(
порукою інноваційного забезпечення
підприємств галузі, а й економічного зрос(
тання останніх, розвитку інфраструктури
плодоягідного ринку та підвищення рівня
добробуту на селі.

Новітнє устаткування (табл. 3), що
придбали за рахунок державної підтримки,
ТОВ "Органікс" Немирівського, СТОВ "Агро(
фірма "Красне" і ТОВ "Агрокоплекс" Тив(
рівського районів Вінниччини надає мож(
ливість зберігати плоди та ягоди у газово(
му середовищі (РГС).

Головна особливість сховища полягає в
застосуванні найпередовішої технології
зберігання яблук у регульованій атмосфері
ДСА. Управління холодильниками та об(
ладнаннями з РГС здійснюється за допомо(
гою єдиного промислового комп'ютера —

інноваційної системи управління My Fruit
Premium виробництва фірми Van Amerongen.
Комплексна програма управління дозволяє
органічно використовувати обладнання, покра(
щувати якість зберігання при зниженні енер(
говитрат. Можна одночасно керувати збері(
ганням продукту у 112 холодильних камерах.

Область 
2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, 

закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і догляд за ними» 

Всього 

Компенсація 
витрат з 
придбання 
садивного 
матеріалу 

Холодильники 
  

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 
Вінницька 55609,8 14,08 42978,8 16,46 12631,0 9,67 
Всього по Україні 394964,5 100 261092,4 100 130574,0 100 

Таблиця 1. Інформація щодо одержання
фінансової підтримки суб'єктами

господарювання АПК по Україні у 2018 році
із загального фонду

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики і
продовольства України.

Сума компенсації, 
тис. грн Область, район, суб’єкт господарювання 

2018 рік 2019 рік
По області: Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької облдержадміністрації 
55610,10 4790,90 

ТОВ «Аграрна Фрут Лука» 2996,3 - Вінницький р-н 
ФГ «Вінагропост» - 216,00 
ТОВ «Фастон ІНК» 618,8 - Іллінецький р-н 
ПАТ «Жорнище» 792,3 90,00 
ТОВ «Альфабет Агро» 2424,5 1586,50 Калинівський р-н 
ТОВ «Агро-хім-перпектива» 2333,5 - 
ПП «Дари садів» 837,2 280,60 
ТОВ «Український волоський 
горіх» 

27852,3 - 
Могилів-
Подільський р-н 

ФОП Загородній Ігор 
Володимирович 

- 242,60 

Муровано-
Куриловецький р-н 

ПП «Агросад» 823,2 - 

ФГ «Тяслит» 816,0 128,00 Козятинський р-н 
СФГ «Агро-альянс» - 605,00 

Литинський р-н ТОВ «Дельтафрут» 371,5 - 
ТОВ «Агрокомплекс» 12631 - 
СТОВ «Агрофірма «Красне» 1953,3 - 

Тиврівський р-н 

ТОВ «Агро-Еталон» - 1396,00 
Шаргородський р-н ТОВ «Федорівське» 1089,9 - 
Жмеринський р-н СФГ «Адоніс» 70,0 - 

ФГ «Павленко Т.М.» - 53,10 Немирівський р-н 
ФГ «Матієнко В.М.» - 193,10 

Таблиця 2. Розподіл коштів за бюджетною
програмою 2801350 "Державна підтримка

розвитку хмелярства, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними"

для компенсації витрат на придбання садивного
матеріалу плодово7ягідних культур,
винограду і хмелю у 2018—2019 році

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики
і продовольства України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України.
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В основі зберігання — прогресивна технологія
ACR (система керування диханням), яка допо(
магає знижувати "усихання" продукту при збе(
ріганні до мінімуму. Важлива умова: абсолютна
герметичність холодильних камер, для забезпе(
чення якої в цьому сховищі вперше застосована
технологія суцільної герметизації стиків
сандвіч(панелей голландської фірми RibbStyle.
Герметичність забезпечується також шляхом
використання газонепроникних дверей компанії
Salco. Їх унікальність — у застосуванні запатен(
тованого пневматичного ущільнювача. В холо(
дильних камерах встановлено спеціальні по(
вітроохолоджувачі "фруктової" серії Thermofin,
які забезпечують необхідну вологість без вико(
ристання зволожувачів. Холодильна станція об(
ладнана теплообмінником для утилізації тепла.
В конденсаторі повітряного охолоджувача зас(
тосовуються ЕС(вентилятори. Автоматичний
облік конденсату(вологи, яку виділяють яблу(
ка при диханні) дозволяє ефективно аналізувати
умови зберігання та правильність роботи облад(
нання в кожній із 112 камер [13, с. 30—31]. Хо(
лодильні потужності і нові склади для зберіган(
ня продукції дають можливість вище названим
садівницьким підприємствам реалізовувати про(
дукти весною, коли ціна найвища, та одержува(
ти надприбутки і здавати фруктосховища в
оренду тим підприємствам, які не мають такого
обладнання, забезпечувати ринок свіжими пло(
дами та ягодами цілий рік, виходити на міжна(
родні ринки, займатися експортом своєї про(
дукції, а це — вже вищі ціни та відповідно при(
бутки підприємства, з яких буде сплачено подат(
ки до бюджету держави.

Аудит ефективності використання коштів з
державного бюджету, спрямованих на надан(
ня підтримки за програмою КПКВК 2801350

"Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та
ягідників і нагляд за ними", проведений Рахун(
ковою палатою Україниу 2018 році, встановив,
що надання державної підтримки сприяло:

— закладенню 3907,3 га насаджень (167 су(
б'єктам господарювання, яким спрямовано
260462,4 тис. грн);

— будівництву дев'яти холодильників з ре(
гульованим газовим середовищем ємкістю 14
тис. тонн (дев'ять суб'єктів господарювання,
яким надано 130574,0 тис. грн).

При виконанні аудиту було виявлено, що
загальні площі насаджень плодово(ягідних
культур, на державну підтримку закладення
яких протягом 2014—2018 рр. використано
736,9 млн грн бюджетних коштів (з них 394,3 млн
у 2018 році), мають тенденцію до скорочення.
Так, за вказаний період, за всіма категоріями
господарств вони зменшилися: садів — від
239,2 тис. га до 225,5 тис. га, виноградників —
від 48,7 до 43,5 тис. гектарів. Водночас аудит
свідчить, що за останні п'ять років, незважаю(
чи на скорочення загальної площі насаджень,
обсяги вирощування плодів, ягід і винограду
зростають (валовий збір та врожайність у
2014—2018 рр. збільшилися відповідно на 28,06 і
7,3%). При цьому 78,3 % обсягу виробництва
плодів і ягід відмічено в господарствах населен(
ня, а 56,2 % обсягу виробництва винограду — у
промислових підприємствах [12, с. 55]. Виявле(
но також неефективне управління коштами у
зв'язку з їх невикористанням та повернення
до державного бюджету (КПКВК2801350 —
5665,5 тис. грн).

У 2019 році передбачалося, що на субвенції від
держави можуть претендувати фермери, які бу(
дують холодильні комплекси та переробні по(
тужності, а також виробники органічних ягід і
фруктів. Попередньо розраховували виділити 400
млн грн, з яких половину — на будівництво хо(
лодильників з РГС та камер для швидкого замо(
рожування, придбання сортувальних ліній та суб(
лімацій, а також придбання переробного облад(
нання для виготовлення натуральних соків і пло(
дово(ягідних вин з власної сировини і ще 200 млн
грн — на відшкодування витрат на садивний ма(
теріал і догляд за молодими насадженнями бага(
торічних культур для органічного виробництва.

Перешкодою для отримання компенсації є
використання сортів рослин, які не внесені до
Реєстру, та закладення садів і ягідників без
відповідної проєктної документації. Перевагу
в фінансовій допомозі на будівництво холо(
дильників і придбання переробного обладнан(
ня надаватимуть кооперативам різних форм.

Область, район, 
суб’єкт 

господарювання 

Ємність 
холодильника 

Гранично 
допустимий 

обсяг 
компенсації, 
тис. грн 

Вінницька обл., 
Немирівський р-н 

  

ТОВ «Органікс» 880 11282 
Тиврівський р-н   
СТОВ «Агрофірма 
«Красне» 

800 10434 

ТОВ «Агрокомплекс» 1000 12862 
Всього по області 2680 34578 
Всього по Україні 16406  184281 

Таблиця 3. Перелік суб'єктів
господарювання, які мали право на

отримання компенсації витрат, пов'язаних
з будівництвом холодильників з регульованим

газовим середовищем у 2018 році

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної по(
літики і продовольства України.
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Позитивним зрушенням було впроваджен(
ня в 2015 році фінансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі у вигляді здешев(
лення кредитів. Зокрема програмою КПКВК
2801030 "Фінансова підтримка заходів в агро(
промисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів" можуть скористатися всі суб'єкти
господарювання. Компенсація надається на
конкурсній основі; перевага — передусім малим
позичальникам (чистий доход — до 20 млн грн);
компенсація — за фактично сплачені відсотки
за кредитами, використаними за цільовим при(
значенням; розмір компенсації — облікова
ставка Національного банку (для позичаль(
ників, що мають переваги), половина облікової
ставки — для інших позичальників.

Аналіз дії вказаної програми КПКВК
2801030 за попередні три роки (2016—2018) ви(
явив, що у 2016 році було передбачено планових
асигнувань за бюджетною програмою здешев(
лення кредитів в сумі 285 млн грн, з них фактич(
но використано 279,8 млн. Залишок невикорис(
таних коштів склав 5,2 млн грн, у 2017 році —
300 млн, з яких було фактично використано
294,9 млн, а залишок невикористаних коштів
становив 5,1 млн, у 2018 році — відповідно
266, 265,9 і 87,1 тис., що пояснюється, головним
чином, недоліками у прогнозуванні та органі(
зації роботи окремих обласних конкурсних
комісій.

У 2019 році Законом України "Про Держав(
ний бюджет на 2019 рік" Мінагрополітики перед(
бачив видатки загального фонду за програмою
2801030 з обсягом фінансування 127,1 млн гри(
вень. В тому ж році перше місце за обсягом бюд(
жетних призначеньсеред регіонів країни займа(
ла Вінниччина. Цій областіза програмою перед(
бачалося надати 11477,0 тис. грн (9,03 % від усієї
суми виділених коштів по Україні за рік) [11].

Державна підтримка за напрямками зде(
шевлення кредитів та підтримка розвитку са(
дівництва, ягідництва та хмелярства дозволи(
ла у 2019 році закласти 3897 га плодово(ягід(
них насаджень, побудувати 5 холодильників з
РГС ємністю 8,5 тис. тонн, 1 об'єкта із заморо(
жування плодово(ягідної продукції, придбати
5 ліній товарної обробки плодів, 1 автоматизо(
вану лінію для висушування фруктів тощо. За
допомогою програми здешевлення кредитів
садівницькі підприємства можуть компенсува(
ти відсоткові ставки за кредитами, залученими
для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею
паливно(мастильних матеріалів, посадкового
матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, за(
пасних частин для ремонту сільськогоспо(
дарської і зрошувальної техніки та обладнан(

ня, енергоносіїв, та оплати послуг, пов'язаних
з використанням ремонтних робіт сільськогос(
подарської і зрошувальної техніки, робіт (по(
слуг) з підготовки та обробітку грунту, садін(
ня, новітніх способів захисту рослин від хво(
роб і шкідників, внесення добрив та підживлен(
ня, на закупівлю інноваційної техніки для зби(
рання врожаю, холодильні потужності і нові
склади для зберігання продукції, на купівлю
земель сільськогосподарського призначення.

ВИСНОВКИ
Для ефективного відтворення плодових і

ягідних насаджень необхідним є розвиток са(
дівницьких підприємств на інноваційній основі,
що потребує належної державної фінансової
підтримки. Її аналіз, проведений по двох про(
грамах (КПКВК 2801350 "Державна підтримка
розвитку хмелярства, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними" та
КПКВК 2801030 "Фінансова підтримка заходів
в агропромисловому комплексі шляхом здешев(
лення кредитів"), показав недосконалість існу(
ючого механізму розподілу і використання бюд(
жетних коштів, який би відповідав вимогам інно(
ваційного розвитку галузі. Цього можна досяг(
ти забезпечивши ефективне управління кошта(
ми на всіх етапах бюджетного процесу, шляхом
коригування порядку розподілу бюджетних
коштів з урахуванням специфіки земельних
площ, видів інноваційної діяльності, пріоритетів
та перспектив розвитку плодівництва при роз(
поділі обсягів коштів між садівницькими
підприємствами, що претендують на її отриман(
ня, рівня їх рентабельності та інших факторів
для обгрунтування ефективності та доцільності
використання державної підтримки.
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RESEARCH OF SUPPLY CHAINS IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN
AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCING BIOFUELS

Ефективність ланцюга постачання біомаси має вирішальне значення для формування маркетингової політики
взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалив з біомаси. Біопаливо, отримане з біомаси, може
відігравати одну з вирішальних ролей у вирішенні питань енергетичної безпеки та кліматичних змін, спричинених
викидами при використанні викопного палива. В цій роботі ми розглянули дослідження ланцюгів постачання біомаL
си. Цілями статті були такі: ознайомитись із типовими основними видами діяльності в ланцюгах постачання біомаси,
класифікувати останні дослідження в проблемній галузі ланцюгів постачання біомаси на основі різних критеріїв,
надати критичний огляд сучасних досліджень та запропонувати нові можливі напрямі розвитку маркетингової полL
ітики для сільськогосподарських підприємств.

Запропоновано графічну модель ланцюга постачання біомаси та здійснено опис основних видів діяльності в ньоL
му. Здійснено класифікацію заходів з управління ланцюгами постачання біомаси за рівнями глибини переробки. ВиL
ділено основні цілі в ланцюгах постачання біомаси. Визначено зміст задач на різних рівнях прийняття рішень у ланL
цюгу постачання біомаси. Здійснено огляд досліджень моделей ланцюгів постачання біомаси для переробки на біоL
палива.

Основні цілі в ланцюгах поставок біомаси висвітлюються як мінімізація витрат, максимізація загального доходу,
максимізація чистої теперішньої вартості та забезпечення багатоцільового призначення.

Визначено зміст завдань на різних рівнях прийняття рішень у ланцюзі поставок біомаси для виробництва біопаL
лива. На стратегічному рівні завдання формулюються щодо зберігання, попередньої обробки; на тактичному рівні —
планування, контроль, транспортування, планування врожаю, методи зберігання; на операційному рівні — плануL
вання, управління траспортуванням.

Досліджуються моделі ланцюгів поставок біомаси для виробництва біопалива. Тактичні та оперативні рівні прийL
няття рішень недостатньо вивчені. Переважна більшість досліджень охоплює лише окремі види діяльності, сутність
та відповідні посилання, і дуже мало досліджень стосується складного моделювання ланцюгів поставок біомаси. ТаL
кож дослідження моделювання ланцюгів постачання для декількох видів біомаси та її різних частин одночасно недоL
статньо дослідженні. Подальші дослідження повинні враховувати недоліки, перелічені вище.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростаюча стурбованість енергетичною

безпекою та зміною клімату, спричиненою ви(
кидами парникових газів від споживання ви(
копного палива, спонукали багатьох дослід(
ників до участі у розробці джерел відновлюва(
ної енергії. Біопаливо, отримане з біомаси,
може відігравати одну з вирішальних ролей у
цьому контексті [1, с. 738].

Існує три основні покоління біопалив: 1) си(
ровиною для біопалив першого покоління є
сільськогосподарські культури, такі як кукуруд(
за, цукрова тростина, пшениця, ріпак, соя та
інші; 2) сировина для біопалив другого поколін(
ня включає стебла, листя, лушпиння тощо; 3) біо(
паливо третього покоління базується переваж(
но на водоростях. Потік біомаси від земельних
угідь до її кінцевого використання та виробниц(
тва біоенергії називається ланцюгами постачан(
ня біомаси або ланцюгами створення біомаси в
залежності від суб'єктів. Ефективність цього
ланцюга має вирішальне значення для зміни еко(
номічної ефективності біоресурсу: оскільки
сама біомаса є досить дешевою, логістичні вит(

The efficiency of the biomass supply chain is crucial for formulating a marketing policy for the interaction of
agricultural biofuel production enterprises. Biofuels derived from biomass can play a crucial role in addressing energy
security and climate changeLrelated issues caused by fossil fuel emissions. In this paper we have reviewed the biomass
supply chain researches. The goals of this review are: to get acquainted with typical main activities in the biomass supply
chains, to classify recent research into the problematic field of biomass supply chains on the basis of different criteria, to
provide a critical review of current research and to offer possible new directions for the development of marketing
policy for agricultural enterprises.

A graphical model of the biomass supply chain has been proposed and a description of its main activities have been
made. Biomass supply chain management measures have been classified according to the levels of processing depth. The
main goals in the biomass supply chains are highlighted.

The content of tasks at different levels of decision making in the biomass supply chain is determined. A review of
models of biomass supply chains for biofuel processing is reviewed.

The main goals in the biomass supply chains are highlighted covering cost minimization, maximizing total revenue,
maximizing net present value, and providing multiLpurpose.

The content of tasks at different levels of decision making in the biofuel supply chain is determined. At the strategic
level, tasks are formulated in relation to the storage, preLtreatment, bioLproduction of biomass; at the tactical level L
planning, control, fleet management, harvest planning, storage methods; at the operating level — planning, fleet
management.

Biofuels supply chain model studies are reviewed. Tactical and operational levels of adoption of swarms have not
been sufficiently studied. The vast majority of studies cover only selected activities, entities and relevant links, and a
very few studies address the complex modeling of biomass supply chains. Also, studies in the modeling of supply chains
for several types of biomass and its various parts at the same time are insufficiently represented. Further studies should
take into account the shortcomings listed above.

Ключові слова: ланцюг постачання, взаємодія, сільськогосподарське підприємство, вироб=
ництво, біопаливо, біомаса.

Key words: supply chain, interaction, agricultural enterprise, production, biofuels, biomass.

рати є важливою часткою в ціні тонни біомаси,
що постачається як біоресурс. Такий ланцюг
постачання включає різні види діяльності, які
можна поділити на чотири основні категорії:
збирання біомаси, зберігання, транспортування
та переробка [9, с. 34]. Кожна з цих категорій
має власні часткові види діяльності або заходи.

Біомаса може бути важливим джерелом
енергії, що можна використовувати для вироб(
ництва електроенергії, теплової енергії, біопа(
лив або їх комбінації. Перевагою використан(
ня біомаси для отримання енергії є її здатність
зберігатись та використовуватись за вимогою
[7, с. 312]. Це чиста енергія, поновлювана і по(
вністю природна, що не має ніякого побічного
ефекту під час її використання. Біомаса має по(
тенціал до скорочення залежності від викопних
видів палива, які є основним джерелом викидів
вуглекислого газу в атмосферу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Низку робіт закордонних вчених присвяче(
но проблематиці ланцюгів постачання біомаси,
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а саме: С. Ексіоглу, С. Ледук, І. Боулінг, Н. Пар(
кер, А. Марвін та інші.

Вітчизняні вчені також глибоко досліджу(
ються проблеми утворення та поводження з
відходами аграрних підприємств у контексті
виробництва біопалива та екологізації аграр(
них виробництв, а саме: Г.М. Калетнік, І.В. Гон(
чарук, Т.В. Гончарук, Н.В. Пришляк, О.Ю. Сам(
борська, Д.М. Токарчук, С.В. Березюк, А.М. Кос(
тін та інші.

Під час використання біомаси актуальними
залишаються деякі основні труднощі, що вини(
кають при виробництві та переробці біомасу, а
саме: наявність сировини, вартість та якість,
ефективність переробки, вартість транспорту(
вання та ефективність логістичної системи [16,
с. 153]. Використовуючи біомасу для виробниц(
тва біопалива, створюються певні труднощі по(
повнення гумусу в зв'язку з тим, що викорис(
тання післяжнивних решток сільськогоспо(
дарських культур є джерелом покращення ро(
дючості грунту. Оптимізація ланцюга постачан(
ня біомаси є одним з підходів для зниження
енергозатрат та підвищення ефективності ви(
рощування та переробки біомаси на біопали(
во.

Для планування та управління ланцюгами
постачання біомаси вченими було розроблено
різні варіанти моделей, які реалізовуються за
допомогою таких інструментів, як досліджен(
ня операцій, математичне моделювання та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є: ознайомлення з ти(

повими основними видами діяльності в ланцю(
гах постачання біомаси, класифікація останніх

досліджень у проблемному полі ланцюгів по(
стачання біомаси на основі різних критеріїв,
критичний огляд сучасних досліджень та про(
понування можливих нових напрямків форму(
вання маркетингової політики взаємодії сіль(
ськогосподарських підприємств з виробницт(
ва біопалив з біомаси.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Логістика — це управління сукупністю то(
варів або послуг між джерелом та пунктами
призначення з метою задоволення потреб
клієнтів.

Визначення ланцюга постачання є різним
серед науковців на різних рівнях, і в літературі
немає чіткого та всебічного визначення цього
поняття чи єдиного опису його діяльності.
Більш загально ланцюг постачання можна опи(
сати як мережу (графік), де вузли відповідають
виробничій діяльності, кінцевим споживачам,
зберіганню, попередній переробці, перевезен(
ням тощо, що з'єднані дугами для моделюван(
ня потоків ресурсів.

Енергетичний центр біомаси (Biomass
Energy Center) визначає біомасу як "біологіч(
ний матеріал, отриманий від живих організмів.
У контексті виробництва біомаси для вироб(
ництва енергії часто використовується як рос(
линна сировина, але біомаса також може сто(
суватися будь(якої сировини тваринного по(
ходження і рослинних матеріалів" [4].

Ланцюги постачання біомаси складають(
ся з різних етапів: дроблення, обробка, тю(
кування, транспортування, зберігання та пе(
реробка.

Оброблювані 
угіддя 

Транспортування 
продуктів переробки 

Зберігання 

Транспортування  

Транспортування 
біопалив 

Виробництво 
біопалив 

Зони попиту на 
біопалива 

Попередня 
переробка 
сировини 

Транспортування

Рослинна 
біомаса

Біомаса 
тваринного 
походження 

Збирання 
біомаси 

Культивування 
біомаси 

Рис. 1. Ланцюг постачання біопалива

Джерело: складено автором.
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На рисунку 1 показано спрощену схему лан(
цюга постачання біопалива.

Існують різні типи попередньої переробки,
такі як силосування, сушка, пелетування та ін.
Використовуючи попередню переробку, ми
можемо зменшити ризики погіршення якості та
збільшити енергетичну цінність біомаси [9].
Сушка дасть змогу зменшити вміст вологи у си(
ровині, а силосування — збільшити термін збе(
рігання біомаси до використання її для пере(
робки.

Біомаса може потребувати тривалого збе(
рігання з моменту збирання до часу потреби її
на біохімічних комплексах. Для цього викори(
стовуються різні типи сховищ: під відкритим
небом або накриті дахом з вентиляторами. Те(
риторіально розміщуватись такі сховища мо(
жуть поряд з фермою або на відстані і бути цен(
тралізованими.

Залежно від типу біомаси, форми, відстані,
яку необхідно подолати, та потреби спожи(
вачів, можна вибрати один або декілька видів
транспортування. Для цього використовуєть(
ся автомобільний, залізничний, водний транс(
порт або їх комбінація. Транспортна система

повинна забезпечувати переміщення біомаси
від ферм до пунктів попередньої переробки, від
попередньої переробки до централізованого
місця зберігання, від централізованого збері(
гання до біохімічних комплексів і від біохіміч(
них комплексів до місць споживання.

Заходи з управління ланцюгами поставок
біомаси можна розділити на три основні рівні
за глибиною переробки: верхній рівень; се(
редній рівень; нижній рівень. Верхній рівень
включає виробництво біомаси, збирання, попе(
редню переробку та зберігання. Середній
рівень фокусується на переробці біоресурсів та
її внутрішніх процесах. Нижній рівень включає
зберігання біоресурсів та їх розподіл серед спо(
живачів [6, с. 663].

Для класифікації досліджень у сфері лан(
цюгів постачання біомаси можна розглядати
різноманітні критерії, серед яких є цільові
функції.

Мінімізація загальних витрат є найпошире(
нішою метою в моделях ланцюгів постачання
біомаси. У С. Ексіоглу та ін. цільовою функцією
є — мінімізувати щорічні витрати на збирання,
зберігання та транспортування біомаси для

Цілі в ланцюгах постачання біомаси

Мінімізація 
витрат 

Максимізація 
загального 
доходу 

Максимізація 
чистої поточної 

вартості 

Декілька цілей  

Рис. 2. Можливі цілі в ланцюгах постачання біомаси

Джерело: складено автором.
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Рис. 3. Рівні прийняття рішень у ланцюгу постачання біомаси
Джерело: складено автором.
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виготовлення біоетанолу, розміщення та експ(
луатацію біохімічних комплексів [8, с. 1345].

У деяких дослідженнях науковці визнача(
ють цільову функцію таким чином, щоб макси(
мізувати загальний дохід. І. Боулінг та ін. про(
понують максимізацію доходу за рахунок вра(
хування продажів продукції, витрат сировини,
витрат на транспортування, визначення місця
розташування вузлів попередньої переробки,
визначення центрального вузла переробки та
інших операційних витрат на оптимізацію місця
розташування виробництва та ланцюга поста(
чання [5, с. 6280]. Н. Паркер та ін. пропонують
сувору модель оптимізації біохімічних комп(
лексів з просторовим розподілом біомаси на
основі геоіформаційної системи [13, с. 1600].

Деякі науковці прагнуть максимізувати чи(
сту поточну вартість. А. Марвін та ін. пропону(
ють економічну оптимізацію ланцюга постачан(
ня від біомаси до переробки її на біоетанол з
метою максимізації чистої поточної вартості у
всьому ланцюгу постачання [12, с. 70].

У деяких дослідженнях застосовується ба(
гатоцільова оптимізація для виявлення зв'язку
між суперечливими критеріями. М. Агілар та ін.
зосереджуються на різних видах сільськогос(
подарської біомаси, деревної тріски, тирси та
комерційної деревини, що використовується
для виробництва біоетанолу, водню та біоди(
зелю. Цілями такої моделі є максимізація за(
гального доходу з урахуванням витрат на си(
ровину, продукцію та переробку та мінімізація
впливу на довкілля впродовж життєвого цик(
лу [1, с. 740].

Відповідно до визначення управління лан(
цюгом постачання та логістикою, є багато
змінних, які можуть впливати на прийняття
рішень, як(от: розташування, потужність та
технологічне обладнання, планування запасів,
управління водними ресурсами тощо, які відоб(
ражені на рисунку 3.

Стратегічні рішення орієнтовані на розта(
шування, місткість та тип сховищ, попередню
переробку та біохімічні комплекси. Забезпе(
чення біомасою, розподіл біомаси між вироб(
ничими потужностями та за видами транспор(
ту можуть вважатися стратегічними рішення(
ми, навіть якщо вони підлягють змінам часті(
ше.

Ю. Турсун та ін. пропонують модель для
визначення оптимальних розмірів і оптималь(
ного часу для побудови кожної установки в
системі та визначення кількості сировини, що
переробляється кожним господарством, а та(
кож розподілу біоенергетичних культур для ви(
робництва біоетанолу [16, с. 153]. Ледук та ін.

представляють оптимальні місця для полігене(
раційних систем з одночасним виробництвом
електроенергії, централізованого опалення,
біоетанолу та біогазу на прикладі Швеції [11,
с. 2711].

В усіх наукових дослідженнях застосову(
ють математичне програмування для визначен(
ня багаторічної перспективи. Критеріями кла(
сифікації цих досліджень є такі: існування де(
кількох конверсійних установок, що забезпе(
чуються біомасою; розміщення конверсійних
установок; існування декількох типів біомаси;
існування централізованих сховищ (наприклад,
ігнорування фермерських сховищ, лісових схо(
вищ та буферних запасів конверсійних споруд);
розташування централізованих сховищ; на(
явність засобів попередньої переробки.

Тактичні рішення зосереджуються на ло(
гістичних аспектах, як(от: планування запасів,
управління водними ресурсами, попередня пе(
реробка та способи транспортування. К. Жу та
ін. розглядають такі проблеми ланцюга поста(
чання біомаси, як низька насипна щільність,
обмеження сезону збирання врожаю та його
періодичність, погодні впливи, розповсюджен(
ня на широкому географічному просторі тощо
[19, с. 1349].

Оперативні рішення зосереджуються на
деталях операцій, щоденному контролі запасів
і маршрутизації транспортних засобів для того,
щоб забезпечити ефективне функціонування
біохімічних комплексів та процес управління
ланцюгом постачання біомаси. С. Ван Дікен та
ін. розробили модель для ланцюгів постачання
біомаси, розглядаючи операції з транспорту(
вання, зберігання та переробки для 12 тижне(
вих проміжків часу [17, с. 1344].

Попри те, що процеси виробництва та пе(
реробки біомаси вивчалися протягом тривало(
го періоду часу, нещодавно суб'єкти прийнят(
тя рішень виявили, що логістична система може
слабкмим місцем біохімічних комплексів.

У наукових дослідженнях представлені ма(
тематичні моделі, в яких метою є оптимізація
місця розташування та масштабів установок
для виробництва біоетанолу, потоків біомаси
та транспортування біоетанолу між регіонами,
а також кількості транспортних одиниць, не(
обхідних для переміщення цих продуктів між
регіонами [2, с. 63]: вирощування біомаси та
виробництво біопалив; географічна наявність
біомаси; транспорт (ціна, режими, відстані та
доступність); капітальні інвестиційні витрати;
місце розташування та масштаби виробничих
потужностей; потоки біомаси та біопалива між
регіонами; розташування центрів попиту на
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біопаливо та їх попит на біопаливо; витрати на
виробництво біопалива та вирощування біома(
си; способи транспортування біомаси та біопа(
лива.

Проєктування системи логістики для пере(
робки біомаси в біоенергію з декількома вида(
ми сировини представлено в математичній мо(
делі, яку було розроблено для врахування видів
та визначення кількості заготовленої та прид(
баної біомаси, місць розташування складів,
розміру групи збирання врожаю, кількості біо(
маси, що зберігається та переробляється що(
місяця, транспортування біомаси тощо. У цій
моделі показані переваги від використання де(
кількох видів сировини у порівнянні з викори(
станням одного вихідного виду сировини (про(
са). Модель включає три види біомаси: просо,
стебло кукурудзи та пшенична солома [19,
с. 1349].

Проєктування та планування виробництва
цукру та переробки його на біоетанолу в умо(
вах невизначеності попиту розроблено шляхом
застосування підходу лінійного програмуван(
ня для оптимізації проекту та планування лан(
цюгів постачання біоетанолу в умовах неви(
значеності попиту на продукцію [10, с. 364].
Аналіз стохастичних результатів показує, що
мають місце два критичні фактори, що вплива(
ють на діяльність у ланцюгу постачання у разі
невизначеності попиту. Перший — виробнича
потужність, другий — кількість складських
приміщень та транспортних одиниць.

ВИСНОВКИ
У розглянутих дослідженнях доводиться,

що усі обчислення в них зроблені правильно,
але достовірність результатів безпосередньо
залежить від достовірності вхідних даних.

Більшість витрат на обладнання ланцюга
постачання виникають на рівні сільськогоспо(
дарських підприємств, що вирощують сирови(
ну. Дослідження, що присвячені деталям та
розмірам обладнання для збирання та пакуван(
ня біомаси, все ще є поодинокими, а обладнан(
ня для збирання враховується в моделях не
досить детально.

Дослідження розроблених та впровадже(
них моделей ланцюгів постачання біомаси доз(
волило виділити основні їх характеристики, як(
от: різноманітність цілей (мінімізація витрат,
максимізація доходу, максимізація чистого
прибутку та інші), складна структура системи
рішень (стратегічні, тактичні, оперативні),
різноманітність методів прийняття рішень (ма(
тематичне програмування, евристика, багато(
критеріальний аналіз, географічні інформацій(

ні системи, моделювання) та різноманіття кри(
теріїв ефективності ланцюга постачання біома(
си.

Огляд останніх досліджень у сфері оптимі(
зації ланцюгів постачання біомаси показує, що
більшість досліджень зосереджуються на про(
блемних аспектах стратегічних рівнів управ(
ління ланцюгами постачання біомаси. Однак,
мало досліджень проведено на тактичному та
оперативному рівнях. Більшість досліджень
грунтуються на оптимізації витрат, враховую(
чи, як правило, лише одну ціль — лише деякі
автори здійснювали багатоцільове моделюван(
ня. Мало досліджень присвячено оптимізації
всього ланцюга постачання і не враховують збе(
рігання та попередню переробку при русі си(
ровини від ферм до біохімічних комплексів,
натомість, переважна більшість досліджень
обмежуються обліком зберігання сировини на
господарстві та простої обробки. Більшість
моделей ланцюгів постачання біомаси містять
однотипні види біомаси, і мало хто з науковців
займається одночасно моделюванням ланцюгів
постачання декількох видів біомаси та різних
її частин. Крім того, у більшості моделей лан(
цюгів постачання автомобільний транспорт за(
лишається єдиним видом транспорту для пере(
везення біомаси, з розглянутих досліджень
лише у декількох використовується мульти(
транспортний підхід. Подальші дослідження
повинні врахувати недоліки, перелічені вище.
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Важливість проведення статистичного аналізу ринку сталевих конструкції в Польщі обумовлено значущістю сталевої
галузі для польської економіки. Адже Польща — це другий після Німеччини найбільший виробник сталевих конструкцій в
Європі, а також посідає двадцяте місце в світі за величиною їх експорту. Польща експортує сталь у понад 100 країн. Галузь
сталевих конструкцій у Польщі має великий виробничий потенціал: її виробничі потужності сягають 1,5 млн тонн сталі на
рік. Виробники сталевих конструкцій успішно працюють на європейських ринках, де висуваються жорсткі стандарти до
якості продукції. Висока якість продукції польських експортерів дозволяє експортерам навіть у період спаду як кон'юнктуL
ри на європейських ринках, так і внутрішнього попиту підтримувати обсяги виробництва. Галузь металевих конструкцій
характеризується рентабельністю: протягом останнього часу показники чистого прибутку в ній вище від середньостатисL
тичних у промисловості.

Статистичний аналіз ринку сталевих конструкції у Польщі виконано за показниками структури польського експорту
сталі та країнамиLімпортерами, загальноекономічних показників галузі металевих конструкцій, показників, що відображаL
ють динаміку галузі металевих конструкцій та ін. Підкреслено кілька найістотніших факторів, що забезпечують конкурентоL
спроможність польської галузі сталевих конструкції на європейських і світових ринках: висококваліфіковані кадри, сучасL
на технологічна база, висока адаптивність до вимог ринку, можливості для кооперації з галуззю будівництва, значний досвід
співпраці з іноземними фірмами в рамках виконання спеціальних проєктів.

Аналіз загальноекономічних показників галузі за 2019 рік показав, що конкурентний ціновий тиск призвів до погіршенL
ня прибутку виробників сталі, а також дистриб'юторів сталі та металів протягом 12 місяців 2019 року.

Оцінюючи потенціал галузі сталевих конструкцій, слід звернути увагу на кілька найістотніших факторів, що забезпечуL
ють її конкурентоспроможність на європейських і світових ринках: висококваліфіковані кадри, сучасна технологічна база,
висока адаптивність до вимог ринку, можливості для кооперації з галуззю будівництва, значний досвід співпраці з іноземниL
ми фірмами в рамках виконання спеціальних проєктів.

Making a statistical analysis of the steel constructions market in Poland is important due to the significance of the steel
industry for the Polish economy. Poland is the second largest manufacturer of steel constructions in Europe after Germany, and
it holds the twentieth position in the world by their exports. Poland exports steel products to more than 100 countries. The steel
constructions industry in Poland has the significant production capacities: 1.5 million tons of steel per year. Steel constructions
manufacturers effectively operation on European markets with their strict quality standards. High quality of Polish exports
allows exporters to keep production output even in times when the conjuncture on European markets is unfavorable and the
internal demand is shrinking. The steel constructions industry in Poland is profitLmaking, with the net profit in it higher than the
industry average in the recent time.

A statistical analysis of steel constructions market in Poland is made using the indicators of the structure of Polish exports of
steel and export destinations, overall economic indicators of the steel constructions industry, indicators reflecting the industry
dynamics, etc. The essential factors determining the competitiveness of the steel constructions industry in Poland are highlighted:
highly skilled workforce, possibilities for cooperation with the construction sector, longLlasting cooperation with foreign firms
on project lines. Analysis of the industry's macroeconomic indicators in 2019 shows that the competitive price pressure declined
incomes of steel producers and steel distributors in the 12 months of 2019.

When assessing the potential of the steel constructions industry, several most significant factors making it competitive on
European and global markets should be emphasized: highly skilled workforce, advanced technological facilities, high adaptability
to market requirements, good opportunities for cooperation with the construction industry, significant experiences of cooperation
with foreign firms in implementing special projects.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталь, крім бетону та дерева, є одним із най(

важливіших будівельних матеріалів. Перевага(
ми цього матеріалу є широкий спектр можли(
вих застосувань, доступні ціни і легкість ути(

лізації [1]. До початку економічних трансфор(
мацій 1989 р. металургійна промисловість
Польщі складалася з 26 металургійних комбі(
натів, 18 з яких розпочали роботу до Першої
світової війни. Як результат, у 1990 р. аморти(
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зація основних фондів галузі становила 85%.
Така ситуація негативно вплинула на еконо(
мічну ефективність комбінатів та їх здатність
конкурувати з металургійною промисловістю
інших країн. У наступні роки докладались зу(
силля для реструктуризації металургійної про(
мисловості Польщі, яка була пов'язана в основ(
ному зі скороченням зайнятості на підприєм(
ствах галузі: якщо у 1990 році в ній було зайня(
то 145 тис. осіб, то в 2006 році — лише 32 тис.
[2]. Крім того, після економічної трансформації
до галузі надійшли численні технологічні інве(
стиції, в основному спрямовані на модерніза(
цію металургійних підприємств шляхом вста(
новлення безперервного обладнання для лит(
тя сталі. Метою інвестиційних заходів було
підвищення економічної ефективності мета(
лургійного виробництва. Варто зазначити, що
нове обладнання і модернізація технологічних
процесів сприяли зменшенню негативного
впливу металургійних заводів на навколишнє
середовище.

Процес реструктуризації пройшов успішно.
Однак металургійна промисловість сильно зале(
жала від економічної ситуації. Остання велика
криза, яка почалася на американському фінан(
совому ринку у вересні 2008 року, швидко охо(
пила європейські ринки. Динаміка реалізованої
продукції галузі у 2009 році була негативною,
аналогічно до темпів зміни експорту, імпорту та
інвестицій. У результаті компанії приймали
рішення про скорочення витрат і зайнятості,
ліквідацію виробничих ліній або тимчасове при(
пинення виробництва: у 2009 році коефіцієнт ви(
користання виробничих потужностей в мета(
лургійній галузі Польщі становив лише 54%.

На сучасному етапі виробництво сталевих
конструкцій є однією з ключових галузей
польської промисловості зі значним експорт(
ним потенціалом, що обумовлює актуальність
статистичного аналізу показників, які відобра(
жають динаміку розвитку цієї галузі [3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є статистичний аналіз

основних тенденції на ринку сталевих конст(
рукцій у Польщі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Польща — другий після Німеччини найбіль(
ший виробник сталевих конструкцій в Європі,
а також посідає двадцяте місце в світі за вели(
чиною їх експорту. Галузь сталевих конст(

рукцій в Польщі має великий виробничий
потенціал: її виробничі потужності сягають
1,5 млн тонн сталі на рік. Внутрішній попит на
сталеві конструкції не відзначається великим
зростанням, в зв'язку з чим половина цієї про(
дукції експортується, в основному до Німеччи(
ни, на ринку якої працюють багато польських
фірм. Це передусім добре відомі на німецько(
му ринку постачальники готових виробів і ви(
конавці монтажних робіт. У відповідь на нео(
бмежену експансію виробів з Китаю польські
фірми виходять із пропозицією виготовлення
напівфабрикатів, готових конструкцій, а також
розроблення методів протикорозійного захи(
сту. Польські сталеливарні заводи пропонують
кращі можливості кооперації з виробниками
сталевих конструкцій, що дозволяє скоротити
час на реалізацію інвестицій і ефективно вико(
ристовувати можливості сталеливарних за(
водів.

У 2018 році Польща експортувала 6 млн
метричних тонн сталі, що на 15% більше, ніж у
2017 році (5,2 млн). Частка Польщі в загально(
му світовому експорті сталі в 2018 році склада(
ла 1,1%, його фізичний обсяг становив приблиз(
но 1/12 обсягу найбільшого в світі експортера
сталі — Китаю. Вартість експорту сталі склала
лише 1,9% загального експорту товарів Польщі
у 2018 році [2].

Польща експортує сталь більш у понад
100 країн. Аналіз ринку показав, що, починаю(
чи з 2005 року. Польща має зростаючий дефі(
цит у торгівлі сталевою продукцією. Під час
глобальної рецесії 2008 року імпорт і експорт
сталі скоротилися, але в подальші роки відно(
вилися. З 2009 по 2017 рік імпорт сталі зріс на
98%, а експорт — на 49%.

Згідно з оцінками Польської палати стале(
вих конструкцій, у 2020 році імпорт сталевих
конструкцій сягне 200 тис. тонн, водночас по(
ловина його надійде Німеччини та Китаю.
Оскільки імпорт сталі зростав швидше, ніж ек(
спорт, з 2009 по 2018 рік дефіцит торгівлі стал(
лю в Польщі зріс на 301%. У 2018 році дефіцит
торгового балансу сталевої галузі склав 4,8 млн
тонн порівняно з 5 млн тонн у 2017 році.

З 2009 по 2018 рік обсяг польського експор(
ту сталі в середньому складав 4,8 млн метрич(
них тонн, досягнувши максимуму в 5,4 млн мет(
ричних тонн у 2012 році. У 2018 році експорт
досяг нового піку, збільшившись на 15% до
6 млн метричних тонн порівняно з 5,2 млн мет(
ричних тонн у 2017 році. У вартісному вира(
женні польський експорт сталі збільшився в
2018 році до 4,5 млрд дол., тобто на 32% по(
рівняно з 2017 роком (3,4 млрд дол.).
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Структура польського експорту сталі в
2018 році виглядала так: сортовий прокат —
45% (2,7 млн метричних тонн), плоский прокат —
36% (2,2 млн метричних тонн), сталеві на(
півфабрикати — 9% (563 тис. метричних тонн),
трубна продукція — 7% (409 тис. метричних
тонн), нержавіюча сталь — 2% (128 тис. метрич(
них тонн).

У 2017 році на всіх 10 найбільших ринках —
імпортерах сталевої продукції Польщі спосте(
рігалося зростання вартості експорту. Так,
вартість експорту до Туреччини зросла на
230%, до Італії — на 84%, до Росії — 83%, до
Угорщини — на 83%, до Литви — на 39%, до
Чеської Республіки — на 38%, до Словаччини
— на 31%.

Крім 10 згаданих основних країн, у 2017 році
експорт Польщі збільшився до Люксембургу,
який займає 14(е місце в списку імпортерів ста(
левої продукції з Польщі (на 40%), до Фінляндії
(20(е місце, +45%), до Македонії (21(е місце,
+1136%), але скоротився до Іспанії (18(е місце,
(47%).

Основні експортні ринки Польщі за обся(
гом варіюються в залежності від видів метало(
продукції, хоча Чехія і Німеччина займають два
перших місця в кожній категорії. В структурі
польського експорту сталевої продукції в Че(
хію в 2017 переважали плоский прокат, напів(
фабрикати та нержавіюча сталь — 24% (520 тис.
тонн), 32% (183 тис. тонн) і 24% (31 тис. тонн),
відповідно. Експорт в Німеччину в основному
складався із сортового прокату та трубної про(
дукції — 30% (799 тис. тонн) і 34% (140 тис.
тонн), відповідно.

Трьома провідними імпортерами сталі з
Польщі в 2018 році були Чеська Республіка,
Угорщина і Литва: частка Польщі склала, відпо(
відно, 19,2%, 13,2% і 17,5% сукупного імпорту
сталі цих країн (табл. 1). Що стосується окре(
мих видів сталевої продукції, то Польща була
одним із найбільших постачальників плоского
прокату до Чеської Республіки, Угорщини і
Литви — відповідно, 40% (540 тис. метричних
тонн), 63% (230 тис. метричних тонн), 52% (94 тис.
метричних тонн) загального імпорту цього виду
сталевої продукції названими країнами.

Виробництвом сталі в Польщі займається
невелика кількість вітчизняних та іноземних
компаній, тобто ця галузь характеризується
високим ступенем концентрації: тільки на гру(
пу ArcelorMittal припадає близько 70% вироб(
ничих потужностей Польщі в цій галузі.
Польська філія групи ArcelorMittal є одним із
найбільших польських експортерів і виробників
коксу в Європі і у всій групі ArcelorMittal (табл.
2).

Галузь металевих конструкцій характери(
зується рентабельністю: протягом останнього
часу показники чистого прибутку в ній вище від
середньостатистичних у промисловості. Рівень
рентабельності залежить від багатьох фак(
торів, головне — від цін на внутрішньому і
світовому ринках.

Аналіз загальноекономічних показників га(
лузі за 2019 рік показав, що конкурентний ціно(
вий тиск призвів до погіршення прибутку ви(
робників сталі, а також дистрибуторів сталі та
металів протягом останніх 12 місяців (табл. 3)
[2].

Підвищення цін на електроенергію протя(
гом 2019 року має помітний вплив на польських
виробників металів і сталі. За даними Все(
світньої асоціації сталі, виробництво сталі
в Польщі зменшилося за перше півріччя 2019 року
на 6%. Попри це, для польського металургій(
ного бізнесу все ще є сприятливі можливості,
оскільки внутрішній попит залишається міцним.
Попит на будівництво офісних приміщень і

Топ-10 
експортних 
напрямків 

Частка 
імпорту з 
Польщі у 
2017, % 

Рейтинг 
Польщі в 
2017 році 

Частка 
імпорту з 
Польщі у 
2018, % 

Рейтинг 
Польщі в 
2018 році 

Німеччина 4,7 6 4,6 6 
Чехія 18,3 2 19,2 2 
Італія 1,6 17 2,1 13 
Словаччина 11,3 3 11,2 3 
Угорщина 7,9 6 13,2 4 
Австрія 6,2 4 4,2 6 
Франція 1,4 9 1,0 10 
Литва 14,8 3 17,5 2 
Туреччина 0,4 20 1,0 15 
Росія 1,4 8 1,9 8 

Таблиця 1. Структура імпорту сталі з Польщі

Рейтинг Компанія Продукція 
(ММТ) Головні види продукції 

1 ArcelorMittal 
Poland 

7.6 Плоскі і довгі вироби 

2 Celsa Group N/A Бруски, секції, виливки 
3 CMC Poland N/A Заготівлі, прутки, 

катанка, секції 
4 Cognor SA N/A Плоскі та довгі вироби, 

сталеві напівфабрикати 

Таблиця 2. Найбільші виробники сталі
в Польщі у 2017 році

Джерело: складено за даними [2].

Роки 
Показники 2018 2019 Прогноз 

на 2020 
Зростання ВВП 5,2 4,0 3,2 
Зростання доданої 
вартості в секторі 

2,9 -1,5 3,0 

Таблиця 3. Загальноекономічні показники
галузі металевих конструкцій

Джерело: складено за даними [2].
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житлових будинків залишається
значним, а державні витрати на
інфраструктуру (дороги, залізниця)
та енергетичний сектор (електрос(
танції) підтримуються на високому
рівні.

Нижче наведено показники, що
відображають динаміку галузі мета(
левих конструкцій протягом 2014—
2018 років (табл. 4).

Оцінюючи потенціал галузі ста(
левих конструкцій, слід звернути
увагу на кілька найістотніших фак(
торів, що забезпечують її конкурен(
тоспроможність на європейських і
світових ринках: висококваліфіко(
вані кадри, сучасна технологічна
база, висока адаптивність до вимог
ринку, можливості для кооперації з
галуззю будівництва, значний досвід
співпраці з іноземними фірмами в рамках ви(
конання спеціальних проєктів.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Проведене дослідження свідчить, що

внутрішній попит на металеві конструкції в
Польщі має постійний характер, хоча в останні
роки були помітні його коливання. Виробники
сталевих конструкцій успішно працюють на
європейських ринках, де висуваються жорсткі
стандарти до якості продукції. Висока якість
продукції польських експортерів дозволяє
експортерам навіть у період спаду як кон'юнк(
тури на європейських ринках, так і внутрішнь(
ого попиту підтримувати обсяги виробництва.

 Подальші дослідження необхідно пов'яза(
ти з уточненням інструментарію статистично(
го обстеження стану та розвитку ринку стале(
вих конструкцій.
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Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Вартість виробництва 
металевих конструкцій,  
млрд зл., поточні ціни  

17 733 18 506 16 882 18 621 19 589 

Продана продукція на 
підприємствах, де працює 
більше 49 осіб 

14 555 15 400 15 997 17 716 18 583 

Зростання виробництва у 
постійних цінах; попередній 
рік = 100 

124,9 105,1 107,3 113,2 105,9 

Чиста рентабельність галузі 
металевих конструкцій, % 

2,3 -0,5 0,9 2,7 6,6 

Чиста виробнича 
рентабельність галузі 
металевих конструкцій, % 

3,5 3,2 4,2 4,3 5,2 

Ціна проданих виробів з 
металу; попередній рік = 100 

103,1 100,8 98,7 98,4 99,0 

Ціна проданих виробів зі сталі; 
попередній рік = 100 

114,9 99,3 96,6 99,2 101,2 

Таблиця 4. Показники, що відображають динаміку галузі
металевих (металевих чи сталевих, аналогічно в назвах

показників) конструкцій

Джерело: складено за даними [2].
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У статті розглянуто тенденції розвитку інноваційної політики як складного комплексного явища, яке поєднує в
собі елементи, з одного боку, національної макроекономічної політики держави, спрямованої на створення сприятL
ливого інвестиційного клімату, а з другого — запровадження на державному рівні спеціальних стимулів інноваційL
них технологічних змін. Ці дві групи елементів державної інноваційної політики реалізуються цілісною системою
заходів.

Під інноваційною політикою необхідно розуміти комплекс принципів та заходів щодо планування, розробки,
стимулювання, регулювання і контролю процесів інноваційної діяльності у науковоLтехнічній та виробничих сфеL
рах.

Тому основним завданням державних органів є визначення мети інноваційної політики, основних принципів її
здійснення, а також механізми реалізації. Вона повинна випливати з основної мети розвитку народного господарL
ства, суспільства і своїми напрямами діяльності сприяти її здійсненню.

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціальноLекономічних, організаційних і правоL
вих умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науковоLтехнічного потенціалу країни, забезпеL
чення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енергоL та ресурсозберігаючих технологій, виробництL
ва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

Як підтверджує практика, розробка та впровадження інновацій є дієвим механізмом виходу з кризи. Адже за
допомогою нововведень на виробництві можна підвищити ефективність праці, зменшити ресурсозатратність виробL
ництва та забезпечити розвиток економіки вцілому. Тому дієва інноваційна політика держави, а особливо спільні дії
державного та корпоративного секторів економіки є ефективним інструментом боротьби з економічною кризою. З
огляду на це, тема впровадження інноваційної політики держави є досить важливою та актуальною. У статті проанаL
лізовано механізми і засоби формування і реалізації державної інноваційної політики. Розкрито сутність поняття
інноваційної політики, її завдання та мету. Розкрито проблеми, які гальмують розвиток інноваційних процесів в наL
ціональній економіці.

The article examines the tendencies of development of innovation policy as a complex phenomenon, which combines
elements of the national macroeconomic policy of the state aimed at creating a favorable investment climate, and on the
other — introduction of special incentives for innovative technological changes at the state level. These two groups of
elements of the state innovation policy are implemented by a holistic system of measures.

Innovation policy should be understood as a set of principles and measures for the planning, development, stimulation,
regulation and control of processes of innovation in the scientific, technical and industrial spheres.

Therefore, the main task of state bodies is to determine the purpose of innovation policy, the basic principles of its
implementation, as well as the mechanisms for its implementation. It must follow from the main purpose of development
of the national economy, society and its activities to promote its implementation.

The main goal of the state innovation policy is to create socioLeconomic, organizational and legal conditions for the
effective reproduction, development and utilization of the country's scientific and technical potential, ensuring the
introduction of modern environmentally friendly, safe, energy and resourceLsaving technologies, production and
marketing of new types of competitive products.

Practice shows that the development and implementation of innovations is an effective mechanism to overcome the
crisis. After all, with the help of innovations in production it is possible to increase labor efficiency, to reduce resource
consumption of production and, in general, one successful innovation is able to provide recovery in the whole segment of
the market. Therefore, effective innovation policy of the state, and especially joint actions of the state and corporate
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток інноваційної діяльності — один з

основних шляхів виходу економіки України з
кризової ситуації і отримання високого рівня
прибутку підприємствами. Суттєвими проблем(
ними факторами є відсутність сталої держав(
ної політики і підтримки інвестиційно(іннова(
ційної сфери. Світовий досвід у сфері інновацій
і високих технологій свідчить про необхідність
державного управління та підтримки цих про(
цесів в сучасних умовах.

В умовах глобалізації та швидких техноло(
гічних змін, все більше держав та підприємств
долучається до інноваційної політики. Про це
свідчить зростання з кожним роком на світо(
вому ринку частки наукоємних товарів та по(
слуг.

Загальновідомо, що рівень розвитку країни
залежить від рівня розвитку інноваційної діяль(
ності, тому впровадження інновацій є головним
чинником успіху підприємства, який впливає і
на економічний стан держави загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інноваційного розвитку України
доволі активно досліджують вітчизняні нау(
ковці. Так, у статтях І. Гончарук [3], Ж. Говору(
хи [1], А. Чухно [17], І. Космидайло [13] розгля(
нуто проблеми та перспективи розвитку інно(
ваційної діяльності в країні. У працях М. Дени(
сенка, Т. Воронкової, С. Ладика [7], М. Жук [10]
проаналізовано загальний інноваційно(техно(
логічний стан України та запропоновано моделі
національної інноваційної політики. Можливі
залучення інвестицій та фінансування іннова(
ційної сфери державою розглядають у своїх
роботах Н. Гончарова [2], О. Паливода [14].
Питання стратегії інноваційного розвитку дос(
ліджують вчені Українського державного уні(
верситету залізничного транспорту. Зокрема
це В. Дикань, О. Дейнека, Л. Позднякова,
Ю. Калабухін та інші [8; 9; 6; 15].

sectors of the economy is an effective tool to combat the economic crisis. In view of this, the topic of implementation of
the state innovation policy is quite important and relevant. This article analyzes the mechanisms and means of forming
and implementing the state innovation policy. The essence of the concept of innovation policy, its purpose and purpose
are revealed. Problems that hinder the development of innovative processes in the national economy are revealed.

Ключові слова: інновації, технології, інноваційна політика, державні інновації, іннова=
ційна діяльність, інноваційні процеси, інноваційний розвиток.

Key words: innovations, technologies, innovation policy, state innovations, innovation activity,
innovation processes, innovative development.

Однак питання інноваційного розвитку та
управління інноваційними процесами є дослід(
женим не повною мірою та потребує більш де(
тального розгляду.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз перспектив

інноваційного розвитку економіки на основі
оптимального використання потенціалу держа(
ви; узагальнення основних напрямів та окремих
заходів державної економічної політики Украї(
ни в контексті ефективного впровадження но(
вовведень та досягнень науково(технічного
прогресу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційна політика є важливою частиною
державної економічної політики, але водночас
має самостійний характер і є динамічним
інструментом державного господарювання та
підприємництва.

Під інноваційною політикою необхідно ро(
зуміти комплекс принципів та заходів щодо пла(
нування, розробки, стимулювання, регулюван(
ня і контролю процесів інноваційної діяльності
у науково(технічній та виробничих сферах.

Тому основним завданням державних
органів є визначення мети інноваційної політи(
ки, основних принципів її здійснення, а також
механізми її реалізації. Вона повинна виплива(
ти з основної мети розвитку народного госпо(
дарства, суспільства і своїми напрямами діяль(
ності сприяти її здійсненню.

Головною метою державної інноваційної
політики є створення соціально(економічних,
організаційних і правових умов для ефектив(
ного відтворення, розвитку й використання
науково(технічного потенціалу країни, забез(
печення впровадження сучасних екологічно
чистих, безпечних, енерго( та ресурсозберіга(
ючих технологій, виробництва та реалізації
нових видів конкурентоздатної продукції.
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Інноваційна політика спрямована на ство(
рення сприятливих умов для розвитку іннова(
ційних процесів; на концентрацію фінансових
ресурсів на пріоритетних напрямах науки,
зменшення ризику приватних компаній у про(
цесі розробки нової високотехнологічної про(
дукції; складання комплексних прогнозів на(
ціонального інноваційного розвитку; форму(
вання цільових науково(технічних програм;
створення ринку для нововведень, скорочення
витрат фірм, що здійснюють НДДКР; на поши(
рення науково(технічних знань як найважли(
вішого економічного ресурсу [9].

Інноваційна система держави — це новий
вимір економічних і соціальних відносин, що
грунтується на пріоритетному розвитку знань
і технологій їхнього використання. Це — пе(
рехід у новий вимір суспільних цінностей,
коли знання стають матеріальною основою
існування людини, а технології їхнього зас(
тосування створюють якісно новий вимір
добробуту цілого суспільства. Головна мета
таких перетворень — підвищення конкурен(
тоспроможності економіки й поліпшення
життя людей.

Роль держави у вирішенні проблем, що по(
стійно виникають і пов'язані з інноваційним
розвитком країни, є визначальною і полягає
насамперед у формуванні ефективної іннова(
ційної, науково(промислової політики, у пра(
вильному визначенні її пріоритетів, стратегії та
управлінських дій для реалізації, які мають бути
сконцентровані на розвитку інноваційного по(
тенціалу, технологічному оновленні виробниц(
тва, розвитку знань, підвищенні кваліфікації
персоналу, задоволенні потреб ринку у висо(
котехнологічній продукції.

На сьогодні господарська сфера України
вимагає вироблення реалізації ефективної
інноваційної стратегії, чітких механізмів дер(
жавної інноваційної політики. Варто виділити
головні проблемні моменти, які стримують цей
процес, що у результаті призводить до втрачан(
ня конкурентних переваг суб'єктами господа(
рювання, зниження інноваційного потенціалу,
інвестиційної привабливості України. До цих
проблем треба віднести:

— недосконалість та періодична змінність
нормативно(правового підгрунтя;

— декларативність у розроблених і втілених
стратегіях розвитку, зокрема, що стосується
інноваційного поступу як держави, так і її ре(
гіонів;

— відсутність цільної системи державного
управління інноваційною діяльністю та проце(
сами;

— неузгодженість інноваційних стратегій у
комплексі "економіка країни — регіон/галузь/
вид економічної діяльності — суб'єкт господа(
рювання";

— неповне вивчення проблем ідентифікації
та забезпечення, спрямування та розподілу ре(
сурсів, що потрібні для реалізацій інноваційної
стратегії;

— відсутність ефективної уніфікованої ме(
тодології збору, оброблення статистичних да(
них, що стосуються діяльності організації у
сфері інноваційного управління;

— відсутність належного фінансування
інноваційної діяльності тощо [6].

Вагоме значення у процесі створення та
підтримки моделі інноваційного розвитку краї(
ни має інституційне середовище, яке варто роз(
глядати як комплекс суб'єктів інституційного
забезпечення діяльності у розробленні інно(
вацій, нормативно(правового підгрунтя, про(
грамних документів щодо інноваційної сфери,
інноваційної інфраструктури зокрема.

Формування інноваційної моделі розвитку
економіки потребує значних фінансових ре(
сурсів, тому переваги від застосування цієї мо(
делі отримали, передусім, багаті країни. Для
економік, що розвиваються, досягнення цих пе(
реваг залежить від ефективності їх інновацій(
ної політики проривного типу, що полягає в
дієвому державному стимулюванні прогресив(
ної структурної перебудови економіки та ре(
формуванні сфер освіти, науки, інноваційної
діяльності на основі наявного науково(техніч(
ного потенціалу та з урахуванням світових
тенденцій науково(технологічного розвитку
[12, с. 2]. Однак, попри масштабність і витрати
ресурсів, діюче законодавче підгрунтя науко(
во(технічної й інноваційної діяльності, ще до(
волі далеке від світового рівня та вимог що, як
наслідок, не створює глибокого впливу на еко(
номічний, інноваційний розвиток нашої держа(
ви.

Аналіз наукових досліджень щодо розвит(
ку інноваційного підприємництва провідних
країн світу дав змогу виокремити такі варіанти
інноваційної політики як технологічний по(
штовх, ринково орієнтована політика, соціаль(
но орієнтована політика, зміни економічної
структури господарського механізму. Різні
промислові країни(лідери у певні періоди роз(
витку економіки визначали і надавали пріори(
тетного значення котромусь варіанту іннова(
ційної політики, розробляючи та реалізуючи
заходи для підтримки обраного курсу (рис. 1).

Інноваційний потенціал є сукупністю мате(
ріальних, фінансових, інтелектуальних, науко(
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во(технічних ресурсів і методів їх оптимально(
го використання для впровадження та еконо(
мічно і комерційно ефективного використання
досягнень науки та техніки [11].

У межах інноваційного розвитку України
застосування інтелектуальної компоненти,
зменшення рівня енерго( та ресурсовитратності
виробництва, введення у дію інноваційного по(
тенціалу економічного зростання країни, роз(
витку та структурного оновлення підприємств
для підвищення конкурентоспроможності еко(
номіки на всіх рівнях господарювання визна(
чено основним пріоритетним напрямом дер(
жавної інноваційної політики.

Процес узгодження державної інноваційної
стратегії та політики наведено на рисунку 2.

Державна інноваційна політика поєднує
наукову та технологічну компоненти. Наукова
політика спрямована на виробництво наукових
знань, технологічна зумовлює розвиток галу(
зевих технологічних орієнтирів. Загалом у
наукових джерелах виокремлюють методи дер(

жавного регулювання інноваційних процесів
[5], які мають стимулюючу дію на розвиток
інноваційної діяльності та створення сприятли(
вого клімату в країні.

Низка заходів може здійснюватися і на ре(
гіональному рівні. Активно застосовуються не(
прямі заходи формування сприятливого право(
вого середовища у сфері оподаткування, кре(
дитно(фінансової політики, господарського
права, процедур банкрутства, формування
інноваційної інфраструктури тощо.

Пріоритет прямого державного фінансу(
вання зазвичай мають напрями, які не можуть
підтримуватися приватним сектором за висо(
кого ступеня неконтрольованого ризику та ко(
мерційної невизначеності (фундаментальні
дослідження) або великих за обсягом і важко
окупних витрат (великомасштабні науково(
технічні проекти національного масштабу) [4].
Крім того, держава традиційно бере на себе
пряме фінансування НДДКР у сферах, де вис(
тупає основним замовником високотехнологі(

Рис. 1. Головні типи державної інноваційної політики в економічно розвинутих країнах

Джерело: сформовано автором за даними [12].
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чної продукції (наприклад, у га(
лузі військової техніки) або там, де
існує явна загроза національним
виробникам унаслідок загострен(
ня міжнародної конкуренції [12].

Сучасна українська економіка
в результаті трансформаційних
перетворень поступово набуває
окремих ознак розвинених країн,
принаймні вони перебувають на
початковій стадії свого формуван(
ня. Це стосується і становлення
інноваційної моделі розвитку еко(
номіки, хоча очевидною її харак(
теристикою є відсутність активної
інноваційної діяльності.

Пошук шляхів переходу до си(
стеми, в якій інновації переважа(
ють над традицією, стримується
низкою обмежувальних внутріш(
ніх і зовнішніх факторів, головним
серед яких протягом всього часу
трансформаційних змін в еко(
номіці була відсутність державної
інноваційної політики щодо роз(
витку національних інноваційних
процесів. У результаті не сформу(
валося господарське середовище,
в якому реалізовуються інновації.
Точніше, воно набуло однобокого
характеру з погляду розвитку
його ключових складових: є під(
приємництво, технології ж, особ(
ливо інформаційні, та фінансові
ресурси залишаються проблема(
тичними. Крім того, необхідно враховувати, що
інноваційно(орієнтована економіка — це прин(
ципово новий тип економічної системи, яка пе(
редбачає розробку і впровадження нового,
більш гнучкого стилю управління, визначення
нової ролі держави, обумовленої тим, що інно(
вації мають ряд характеристик, які роблять їх
малопривабливими для приватних інвесторів, а
саме: високі капіталовкладення, тривалий
термін між розробкою нової технології та її ко(
мерційним результатом на ринку, значним ри(
зиком, високим "спілловер ефектом". До того
ж, необхідно приділяти особливу увагу регіо(
нальному рівню прийняття рішень, оскільки
саме на цьому рівні формується принципова
для ефективності інноваційної діяльності взає(
модія між адміністративними структурами вла(
ди, приватним бізнесом і ученими.

Необхідність розробки і реалізації держав(
ної інноваційної політики, як інструменту ак(
тивної участі держави в інноваційному процесі,

обумовлена декількома моментами. По(перше,
процес впровадження інновацій характери(
зується тривалістю науково(виробничого цик(
лу, високими витратами і невизначеністю кінце(
вого результату. Ринок не може вирішити про(
блему довгострокових ризикових інвестицій.
Вирішення цих завдань має взяти на себе дер(
жава. По(друге, тільки держава може прийма(
ти об'ємні довгострокові стратегічні рішення з
урахуванням всіх можливих наслідків. У руслі
цих рішень розробляються концепції, стратегії,
програми, для виконання яких держава перед(
бачає необхідні ресурси. По(третє, держава за(
безпечує законодавче регулювання інновацій(
ної діяльності, сприяє формуванню інновацій(
ного клімату. По(четверте, у ринковій еко(
номіці саме держава зобов'язана брати на себе
вибір стратегії та здійснювання інновацій у не(
ринковому секторі: фундаментальна наука,
військова наука, екологічний моніторинг, роз(
робка і реалізація великих інвестиційних про(

Візія та місія інноваційної політики держави. Підвищення рівня і результатів 
інноваційної активності. Забезпечується  урядом, Міністерством освіти і науки 

та іншими гілками й органами влади 

Зовнішній і внутрішній стратегічний аналіз. Обрання методу аналізування, 
властивостей навколишнього середовища, характеру головних чинників успіху 

щодо втілення інноваційної стратегії та інноваційної політики 

Вибір стратегічних інноваційних цілей і формування альтернатив 

Перенесення загальнодержавної стратегії у площину компетенції Міністерства 
освіти і науки та інших підпорядкованих структур. Досягнення консенсусу між 

загальнодержавною й інноваційною стратегіями 

Результати впровадження стратегічних дій:  
- Отримання намічених соціально-економічних результатів і результатів 
реалізації інноваційної діяльності.  
- Задоволення попиту на інновації.  
- Мінімізація інноваційних ризиків, зростання ефективності інноваційної 
політики.  
- Покращення кваліфікації відповідальних осіб за проведення реалізації  
інноваційної політики.  
- Підвищення конкурентоспроможності економіки 

Формування індивідуальних цілей і починань виконувачів. Визначення завдань 
для реалізації інноваційної стратегії 

Рис. 2. Процес узгодження державної інноваційної
стратегії та політики

Джерело: розроблено автором на основі [4].
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ектів загальнонаціонального значення та ін.,
тобто тих сферах, які відіграють значну роль у
життєдіяльності країни і забезпеченні її безпе(
ки. По(п'яте, лише держава здатна ініціювати і
здійснювати освоєння і поширення базисних
інновацій, беручи на себе стартові вкладення в
освоєння нових поколінь техніки і технологій.
Для вирішення цієї проблеми держава може
вступати в партнерські відносини з приватним
бізнесом, поступово збільшуючи його частку і
передаючи в його ведення потік поліпшуючих
інновацій. По(шосте, обов'язок держави —
сприяти створенню інноваційної інфраструкту(
ри. По(сьоме, безпосередньою турботою дер(
жави є підготовка кадрів для інноваційної
діяльності з одночасною мотивацією праці уче(
них, конструкторів, інженерів; забезпечення
інтеграції академічних і галузевих інститутів і
інноваційно(активних підприємств. Загалом
підприємництво в наукових колах і практично(
му вимірі позиціонується як інститут — рушій(
на сила науково(технічного процесу, а голов(
ним стимулом його розвитку є бажання отри(
мання прибутку [3].

Інноваційний розвиток є одним з пріоритет(
них напрямів для досягнення концепції стало(
го розвитку економіки України його цілей та
завдань в умовах конкурентного середовища.
Для успішної діяльності є необхідним чіткий
аналіз вплив тієї чи іншої групи чинників на цей
процес [18].

Високий рівень інноваційної спроможності
демонструє насамперед світовий клуб країн з
позитивним технологічним балансом, який
формують США, Японія, Франція, Німеччина,
Велика Британія, Швеція, Нідерланди, Фінлян(
дія та Ізраїль. Домінуюча у цих країнах модель
"відкритих" інновацій через ефективну систе(
му патентування стала дієвою платформою для
технологічної співпраці завдяки ліцензійній
торгівлі й комерціалізації винаходів. Так, США
завдяки ефективній системі захисту прав інте(
лектуальної власності та їх економічної реалі(
зації щорічно отримують 75—80 млрд дол. чис(
тих надходжень — це найпотужніше джерело
інвестування в майбутнє, насамперед у нові
R&D, які створюватимуть майбутні конку(
рентні переваги.

Попри те, що за даними Всесвітньої органі(
зації інтелектуальної власності (ВОІВ), Украї(
на все ще входить до ТОП(50 країн світу з ви(
сокою винахідницькою активністю, щорічно
кількість отриманих патентів в Україні змен(
шується й у сукупності відповідає портфелю
нових патентів декількох американських уні(
верситетів. Особливістю сучасної динаміки ви(

нахідництва в Україні є стрімке зниження па(
тентування за міжнародною процедурою на тлі
зростання кількості охоронних документів за
національною процедурою [16].

Можливості майбутнього розвитку Украї(
ни — це інноваційний стрибок прискореного
економічного розвитку на основі ефективного
використання наявного потенціалу людського
капіталу та посилення інноваційної спромож(
ності національної економіки як невід'ємної
складової зміцнення конкурентоспроможності
країни.

Україна представлена в декількох доповідях
та індексах, які надають рейтингове оцінюван(
ня технологічної та інноваційної конкуренто(
спроможності країн, зокрема це Глобальний
індекс конкурентоспроможності Всесвітнього
економічного форуму в Давосі, Індекс еконо(
міки знань Світового банку та Загальний інно(
ваційний індекс, що оцінюється компанією
EuroINNO за підтримки Єврокомісії.

У Глобальному інноваційному рейтингу
країн, розробленому агенцією Bloomberg, Ук(
раїна у 2019 р. увійшла до кола 50 країн —
лідерів світу за рівнем інноваційного розвитку,
посідаючи 42 рейтингову позицію. Найсильні(
шими сторонами України з погляду інновацій(
ності визнаються: охоплення населення вищою
освітою (четверта рейтингова позиція у світі),
патентна активність (27 рейтингова позиція),
технологічні можливості промисловості
(34 рейтингова позиція). Водночас низькими є
рівень інтенсивності наукових досліджень
(44 рейтингова позиція) та рівень ефективності
економіки (50 рейтингова позиція). Високі по(
зиції України за Індексом розвитку людського
капіталу Всесвітнього економічного форуму
(26 рейтингова позиція у світі) катастрофічно
обмежує низький рівень Індексу прав інтелек(
туальної власності (лише 115 рейтингова пози(
ція у світі) [16].

Для інноваційного стрибка Україні необхі(
дно ідентифікувати можливий каталізатор і
потенційні технології, які можуть бути виведені
на внутрішній і зовнішні ринки, а також ство(
рити відповідні інституційні умови.

Унаслідок структурних змін має відбутися
значне послаблення дії чинників, що гальмують
розвиток національної економіки як у серед(
ньостроковій, так і в довгостроковій перспек(
тиві. Відтак Україна отримає перспективу при(
єднання у 2030 р. до Першої групи розвинених
країн через надзвичайний амбітний стрибок,
сутність якого полягає у структурній реформі
державного управління та національної еконо(
міки, її зростаючої енергоефективності, повно(
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цінного використання внутрішнього потенціа(
лу та зовнішніх можливостей.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток та інноваційні стра(

тегії є ключовими напрямами підвищення кон(
курентоспроможності економіки країни в су(
часних конкурентних умовах. Водночас голов(
ним підтвердженням на користь цього виснов(
ку можна вбачати факт підвищення конкурен(
тоспроможності за умови застосування су(
б'єктами управління та господарювання відпо(
відних інноваційних стратегій в системі зрос(
тання конкурентоспроможності економіки.
Водночас процес підвищення конкурентоспро(
можності економіки повинен бути урегульова(
ним і реалізованим із врахуванням комплексу
інструментів і методів, стратегічних напрямів
інноваційного розвитку.

Розвиток інноваційної діяльності — один з
основних шляхів виходу економіки України з
кризової ситуації і отримання високого рівня
прибутку. Важливо враховувати світовий дос(
від організації інноваційного процесу. Поси(
лення державної підтримки інноваційної діяль(
ності підприємств України вимагає створення
ефективних механізмів взаємодії органів вла(
ди з підприємствами, що займаються інноваці(
ями, залучення їх до розроблення проєктів нор(
мативних актів, співучасті в роботі конфе(
ренцій, робочих груп тощо.

Інноваційна діяльність є перш за все діяль(
ністю, орієнтованою на створення та впровад(
ження нововведень, проведення наукових до(
сліджень, створення і покращення технологіч(
них процесів, які використовуються в діяль(
ності підприємства. Інноваційна діяльність
характеризується також новими рішеннями в
галузі організації виробництва та соціальній
сфері та пошуком джерел фінансування інно(
ваційного процесу. Можна зробити висновок,
що інноваційна діяльність є ширшим поняттям,
ніж інноваційний процес або сукупність інно(
ваційних процесів, оскільки охоплює види
діяльності, що в нього не входять. Інноваційна
діяльність є досить важливою для економіки
будь(якої країни. Реалізація концепції стало(
го інноваційного розвитку неможлива без ак(
тивної діяльності інноваційного бізнесу, який
створює та просуває конкурентоспроможні
товари та послуги як на внутрішньому, так і на
зовнішніх ринках.
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Оскільки процес використання земельних ре(
сурсів є одним з основних факторів виробничого
циклу в сільському господарстві, то важливо сфор(
мувати таку систему управління ними, механізми
якої відповідали б сучасному рівню розвитку фінан(
сового простору. Вирішити це завдання можна на(
давши земельним ресурсам агросфери форму фінан(
сових активів через інструментарій капіталізації з
метою забезпечення їхньої реальної ринкової вар(
тості та відтворення як стратегічного потенціалу
сільського господарства. У зв'язку з цим, капіталі(
зація земельних ресурсів виступає однією з актуаль(
них та суттєвих передумов формування ефективних
суспільних відносин у сфері землекористування,
охорони та відтворення земель у напрямі забезпе(
чення збалансованого соціально(економічного роз(
витку. Тому вихід у світ монографії "Інституціональ(
не забезпечення капіталізації земельних ресурсів у
сільському господарстві", підготовленої ученими
Інституту землекористування НААН, є своєчасним
і актуальним.

Комплексне дослідження концептуальних поло(
жень інституціонального забезпечення капіталізації
земельних ресурсів у сільському господарстві виз(
начає наукову новизну праці. Монографія скла(
дається з чотирьох розділів, у яких обгрунтовано те(
оретико(методологічні засади інституціонального
забезпечення капіталізації земельних ресурсів у
сільському господарстві, методичні підходи до оці(
нки земельного капіталу, а також механізм його
формування та функціонування.

Значне місце в монографії приділяється науко(
вому обгрунтуванню фінансово(економічного
інструментарію капіталізації земельних ресурсів у
сільському господарстві, зокрема шляхом їх сек'(
юритизації та подальшої фінансизації. Варто
відмітити пропозиції авторів щодо розвитку сис(
теми земельно(іпотечного кредитування, реаліза(
ція яких дозволить прискорити формування рин(
кової системи фінансово(кредитних відносин в аг(
рарному секторі, активізувати ринковий обіг

РЕЦЕНЗІЯ
на монографію "Інституціональне забезпечення капіталізації

земельних ресурсів у сільському господарстві"
(автори: Дорош Й. М., Ібатуллін Ш. І., Шкуратов О. І.)

сільськогосподарських земель, а також залучити
значні інвестиційні ресурси в аграрну галузь. У ро(
боті також зазначено, що розвиток ринкової
інфраструктури, зокрема фінансово(кредитних
ринків, сприяє залученню фондових капіталів та
формуванню фіктивного капіталу на основі земель(
ного капіталу.

Заслуговує на увагу авторське бачення земель(
ного капіталу в контексті інвестиційного забезпе(
чення аграрного сектора економіки. Практичну
цінність має запропонований методичний підхід до
оцінювання земельного капіталу в умовах інститу(
ційно обмеженого режиму дії закону попиту і про(
позиції на ринку сільськогосподарських земель. З
метою прискорення процесу капіталізації земель
сільськогосподарського призначення в роботі зап(
ропоновано організаційно(правовий та фінансово(
економічний інструментарії капіталізації земельних
ресурсів у сільському господарстві.

Аналіз результатів свідчить про глибоку обіз(
наність авторів щодо теоретичних та практичних
аспектів капіталізації земельних ресурсів, а саме
дослідження можна в повній мірі розглядати як таке,
що вносить певний вклад у теорію та практику ефек(
тивного функціонування ринку земель сільськогос(
подарського призначення в Україні. Результати дос(
лідження можуть бути використані в навчальному
процесі при підготовці фахівців з економіки.

Наукова монографія "Інституціональне забезпе(
чення капіталізації земельних ресурсів у сільсько(
му господарстві" містить результати грунтовного
аналізу проблем формування земельного капіталу
в сільському господарстві України, відзначається на(
уковою новизною, становить великий інтерес для
фахівців сфери землекористування, а також фа(
хівців, які на науковому та практичному рівнях вир(
ішують питання інвестиційного розвитку аграрного
сектора економіки. Монографія є завершеним само(
стійним науковим дослідженням, виконаним на ак(
туальну тему, має науково(практичну цінність та
заслуговує високої оцінки.

РЕЦЕНЗЕНТ:
Скрипчук П. М., д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет водно(
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